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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

 

Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS 

nr sprawy: ZE.371.POiŚ.1.2016 

 

 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Koncepcja ekspozycji Ekocentrum PNGS 

 Załącznik nr 1 

 Załącznik nr 2 

 Wzór umowy  Załącznik nr 3 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)  Załącznik nr 4 

 Formularz ofertowy 

 System identyfikacji wizualnej PNGS 

 Pozostałe druki pomocnicze do postępowania 

Oświadczenie o zakresie podwykonawstwa 

Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Wykaz wykonanych usług 

Wzór zobowiązania 

 Rzuty budynku Ekocentrum PNGS 

 Załącznik nr 5  

 Załącznik nr 6 

 

 Załącznik nr 7A 

 Załącznik nr 7B 

 Załącznik nr 7C 

 Załącznik nr 7D 

 Załącznik nr 7E 

 Załącznik nr 8 

   

  

 Z A T W I E R D Z A M 

  

 /-/ mgr inż. Bartosz Małek 

 Kierownik Zamawiającego 

 Kudowa Zdrój, dnia 20.01.2017 r. 

  

  
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 

niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Park Narodowy Gór Stołowych 

ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój 

tel. (74)8661 436, fax (74)8654 918 

Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku. 

 

Adres strony internetowej: www.pngs.com.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS 

2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Koncepcja ekspozycji będącej przedmiotem postępowania stanowi Załącznik nr 2  do SIWZ 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 

Główny przedmiot zamówienia 

a. 79950000-8  Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

a. 79930000-2 Specjalne usługi projektowe  

b. 32322000-6 Urządzenia multimedialne 

c. 32321200-1 Urządzenia audiowizualne 

d. 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

e. 32342410-9 Sprzęt dźwiękowy 

f. 42961000-0 System sterowania i kontroli 

g. 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

h. 72212520-0 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 

i. 92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi 

j. 92312000-1 Usługi artystyczne 

k. 32353000-2  Nagrania dźwiękowe 

l. 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

m.  51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego 

n. 39154000-6 Sprzęt wystawowy 

o. 72212190-7          Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego 

http://www.pngs.com.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0020/33086/TEKST-UJEDNOLICONY-USTAWY-PZP-14.12.16.docx
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0020/33086/TEKST-UJEDNOLICONY-USTAWY-PZP-14.12.16.docx
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 
PZP. 

9. Przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem następujących elementów zawartych w „Koncepcji  

ekspozycji Ekocentrum PNGS”, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ: 

1) Wyposażenie Sali audiowizualnej w krzesła do szpaltowania oraz ekran projekcyjny (obecnie w Sali znajduje 

się 50 krzeseł typu ISO oraz ekran projekcyjny zwijany elektrycznie o wymiarach 300 x 227,5 cm) 

2) Interaktywna mapa znajdująca się w obrębie recepcji (obecnie w holu Ekocentrum PNGS znajduje się 

interaktywna mapa plastyczna). 

10. Uwaga! – rozmieszczenie stanowiska  [RS] „Szuflady z ciekawostkami dotyczącymi atrakcji turystycznych”  
wskazane na rysunku „Parter – recepcja” (str. 8 Koncepcji) musi zostać zmienione z uwagi na przebieg szybu 
platformy dla niepełnosprawnych. 

11. Ekspozycja Ekocentrum PNGS zrealizowana w ramach przedmiotu zamówienia musi korelować z „Koncepcją 
ekspozycji Ekocentrum PNGS” (Załącznik nr 2 do SIWZ), a także musi uwzględniać wytyczne zawarte w systemie 
identyfikacji wizualnej PNGS (Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający dostarczy logotypy Parku Narodowego Gór 
Stołowych oraz Polskich Parków Narodowych w postacie plików wektorowych. 

12. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne 
opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający 
opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, 
Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 29 ust. 3a ustawy PZP  wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności związane z wykonaniem instalacji 
elektrycznych, sieci LAN, instalacji urządzeń multimedialnych oraz montażem elementów scenograficznych  
ekspozycji Ekocentrum PNGS. 

14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub jego podwykonawców wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zasady monitoringu, kontroli i 
sankcje określono w załączniku nr 3 do SIWZ –  Wzór umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia etapowo, zgodnie z harmonogramem prac. 

Całkowite zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 15.02.2019r. Przedmiot umowy obejmuje 

następujące etapy: 

 

Etap I.  

A. Opracowanie i realizacja treści merytorycznych 



 

 

 

4 

 
 

B. Licencje i prawa autorskie 

 

Etap I zakończony zostanie do dnia 15.12.2017r. 

 

Etap II 

A. Przygotowanie wersji obcojęzycznych: angielska, czeska i niemiecka – tłumaczenia 

 

Etap II zakończony zostanie do dnia 15.06.2018r. 

 

Etap III 

A. Wykonanie scenografii ekspozycji 

B. Dostawa sprzętu multimedialnego oraz audioguide 

C. Promocja projektu 

Tablica informacyjna (treść, wielkość i wygląd tablicy uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z wytycznymi Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) zainstalowana zostanie do dnia 31.03.2017r. 

 

Etap III zakończony zostanie do dnia 15.02.2019r. 

 

IV. A  Warunki gwarancji 

 

Warunki gwarancji, których żąda Zamawiający przedstawione są opisie przedmiotu zamówienia. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach określonych w sekcji Va 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów; 

Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki 
finansowe lub zdolność ekonomiczną w wysokości nie mniejszej niż 1 000000,00 zł. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

i. co najmniej dwa zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu multimedialnej ekspozycji lub 
wystawy (np. muzealnej) w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie prac wykończeniowych 
i instalacyjnych (instalacje elektryczne, teleinformatyczne, klimatyzacyjne, dostawa sprzętu 
multimedialnego, w tym 20 stanowisk interaktywnych) obejmujące każdorazowo powierzchnię nie 
mniejszą niż 250 m2, o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto; 

ii. co najmniej dwa zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu multimedialnej ekspozycji lub 
wystawy (np. muzealnej) w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie prac związanych 
z realizacją scenografii (w tym dekoracji i elementów przestrzennych) obejmujących każdorazowo 
powierzchnię nie mniejszą niż 250 m2, o wartości każdego z zamówień nie mniejszej niż 600 000,00 
zł brutto;  

iii. co najmniej dwa zadania, w których zakres wchodziło każdorazowo opracowanie projektu 
wykonawczego ekspozycji zawierającego szczegółowe rysunki techniczne stanowisk i eksponatów ich 
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rozmieszczenie w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, kolorystykę, specyfikację materiałową, 
opisy funkcjonowania eksponatów interaktywnych, schematy instalacji elektrycznych 
i informatycznych eksponatów i stanowisk, a także projekty elementów multimedialnych stanowisk 
zawierające projekty graficzne ekranów oraz szczegółowe scenariusze funkcjonowania prezentacji  
multimedialnych, a także opisy systemów sterowania, monitorowania, zarządzania treścią, 
obejmującej powierzchnię nie mniejszą niż 250 m2, a wartość każdego z zamówień wyniosła nie 
mniej niż 100 000,00 zł brutto; 

iv. co najmniej dwa zadania, w zakres których wchodziło każdorazowo wykonanie kontentów 
multimedialnych o łącznej wartości wykonanego kontentu multimedialnego nie mniejszej niż 
600 000,00 zł brutto (sumaryczna wartość prac dla wszystkich wykazanych zamówień); (jako kontent 
multimedialny rozumie się treści (produkty) multimedialne takie jak: filmy, animacje, prezentacje, 
nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne, zawartość przewodników typu audioguide itp.). 

Wykazywane przez wykonawców doświadczenie nie może się powtarzać – Zamawiający wymaga 
wykazania się odrębnym doświadczeniem (realizacją zadania) dla każdego z warunków. 

 

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

I. Kierownik Projektu: osoba która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
była odpowiedzialna za kierowanie procesem przygotowania oraz realizacji co najmniej dwóch 
projektów dotyczących stałych multimedialnych ekspozycji lub wystaw przy czym wartość każdego 
z projektów wynosiła co najmniej 1 500 000,00 zł brutto;  

II. Kierownik ds. produkcji kontentu multimedialnego: osoba, która w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert kierowała realizacją co najmniej dwóch kontentów multimedialnych 
o łącznej wartości kontentów multimedialnych nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto; (jako kontent 
multimedialny rozumie się treści (produkty) multimedialne takie jak: filmy, animacje, prezentacje, 
nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne, zawartość przewodników typu audioguide Itp.);  
III. Specjalista ds. sieci informatycznych: osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję osoby nadzorującej 
i administrującej sieci informatyczne w co najmniej jednym projekcie dotyczącym ekspozycji 
multimedialnej o wartości projektu nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto; 
IV. Specjalista ds. technologii dźwiękowych: osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe o 
specjalizacji akustycznej oraz doświadczenie w zakresie montażu wielościeżkowych nagrań 
dźwiękowych uzyskane poprzez wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, co najmniej jednej realizacji nagrań wielościeżkowych lub w systemach dźwięku 
przestrzennego;  
V. Redaktor tekstów: osoba posiadająca wykształcenie wyższe, posiadająca doświadczenie w pracy 
przy przygotowaniu scenariuszy realizacyjnych kontentu multimedialnego oraz przy weryfikowaniu 
zgodności funkcjonalno-merytorycznej kontentu multimedialnego ze scenariuszami, (jako kontent 
multimedialny rozumie się treści (produkty) multimedialne takie jak na przykład: filmy, animacje, 
prezentacje, nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne, zawartość przewodników typu audiogude);  
VI. Specjalista scenograf: osoba posiadająca wykształcenie plastyczne oraz doświadczenie w aranżacji 
(w zakresie wykonania stanowisk i pozostałych elementów aranżacji wnętrz) co najmniej jednej 
ekspozycji lub wystawy z elementami interaktywnymi i multimedialnymi; 
VII. Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwukrotnie pełniła funkcję kierownika robót 
elektrycznych przy projektowaniu i wykonaniu instalacji elektrycznych (w tym sieć LAN)  na budowie 
lub przebudowie budynku. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 
2016 poz. 290 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
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w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)  oraz 
ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946). 
 
Jeżeli kwoty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu podane 
będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę dokona 
ich przeliczenia PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie wymaganym 
doświadczeniem dotyczącym wykonania dwóch zadań, odrębnie dla każdego z warunków (warunki określone w 
ust. 2 pkt 3 lit. a SIWZ) musi wykazać się jeden członek konsorcjum, wykonawca lub podmiot udostępniający 
zasób. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione poprzez łączne wykazanie wymagań. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 2 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. 

6. Wykonawca polegający 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 – dokument ten np. zobowiązanie w formie pisemnej należy dołączyć do oferty.  

7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający, jeżeli nie wynika to z dokumentu, o którym 
mowa w ust.6 zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w sekcji Va SIWZ. 

9  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
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techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 6. 

11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w sekcji VI SIWZ. 

 

Va.  Podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający wykluczy z postępowania także wykonawcę: 
1) 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233 z późn. zm.), 

2) 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, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania, 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców w stosunku do których okoliczności 
stanowiące podstawę wykluczenia zaistniały w okresach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy PZP 

4. Wykonawca, którzy podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 2 
i 4 ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
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 ust. 4 SIWZ. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 
zapewnienia konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone na 
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem 
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standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Oświadczenie winno zawierać w szczególności informacje: 

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w sekcji V 
SIWZ -  Zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił jedynie sekcję ALFA 
(A) w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 
pkt 1,2 i 4 ustawy PZP -  . oświadczenie o podleganiu wykluczeniu z powodu okoliczności wymienionych w 
art. 24 ust.1 pkt 13-14 ustawy PZP, które nie stanowią implementacji art. 57 ust.1 dyrektywy 2014/24/UE 
wykonawca składa w części III JEDZ Tabela D „Inne podstawy wykluczenia o charakterze krajowym”; 

3) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy 
jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczące tych 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. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności brak podstaw 
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie zobligowany jest złożyć każdy z tych wykonawców. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
a) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust. 2 pkt 2 SIWZ - informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, 
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c 
ustawy PZP. 

b) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust. 2 pkt 3 lit a)  SIWZ - wykaz usług wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust. 2 pkt 3 lit b) SIWZ 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, 
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zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP 
oraz wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

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

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy PZP; dokumenty wystawione muszą być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit  b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument wystawiony musi być nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt 3, 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 wystawione w 
odpowiednich terminach. 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 pkt 2 lit a) składa 
dokument, o którym mowa w pkt 2 lit a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 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. 

6) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

7) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2., które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
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mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w 
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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). 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 
615). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego na numer faksu i adres e-mail podany przez Wykonawcę 
zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie, a pozytywny raport z urządzenia faksującego 
Zamawiającego o dostarczeniu dokumentów do Wykonawcy będzie traktowany jako potwierdzenie otrzymania 
dokumentu przez Wykonawcę. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój 

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: oferta@pngs.com.pl, a faksem na nr (74) 8654 918. 

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. 
VII. 7 niniejszej SIWZ. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
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1) w kwestiach formalnych – Pan Piotr Dyda, 

2) w kwestiach merytorycznych – Pani Małgorzata Fugowska, Pan Tomasz Mazur. 

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek innych kontaktów - zarówno z Zamawiającym,  jak i osobami 
uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000,00PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 
złotych 0/100) przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1804 oraz z 2015r. 
poz. 978 i 1240). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław 
nr rachunku 14 1130 1033 0018 8170 0720 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 
ZE.371.POiŚ.1.2016  na Kompleksową realizację ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 , przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie i zdeponowany w kasie 
PNGS, a jego kopia w ofercie. 

6. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2 ppkt. 2)-5), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub 
poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 u PZP, przy czym:  

1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą 
obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia działań lub zaniechań; 

2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, 
bezwarunkowo i na pierwsze żądanie; 

3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

IX.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub 
na wniosek Zamawiającego, 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 o 
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oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

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

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru 
umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy; 

2) Projekt aranżacji plastycznej fragmentów ekspozycji: 

I.  "SALA GEO", 
II.  Stanowisko "Łąka" 

umożliwiający dokonanie oceny w ramach kryterium "O" - Walory aranżacji wystawy. 
Projekty powinny zawierać: 
1. rzut – opracowany w skali 1:10, przedstawiający dyspozycje kompozycji architektonicznej układu 
funkcjonalno-przestrzennego wnętrza i stanowiska (w tym rozplanowanie oraz wytyczne w zakresie 
wyposażenia stałego i ruchomego, ze skoordynowaniem z wyposażeniem technologicznym), 
2. opis techniczny wykonawczy z podaniem założeń konstrukcyjno-materiałowych, 
3. minimum 3 wizualizacje 3D pokazujące wygląd projektowanej przestrzeni z zaznaczonymi punktami 
kadrowania. 
4. projekt oświetlenia ekspozycji, wraz z oświetleniem kierunkowym. 
 

3) próbkę aplikacji interaktywnej dla stanowiska "Grzyby" umożliwiającą dokonanie oceny w ramach 
kryterium "S" Jakość aplikacji interaktywnej i kontentu multimedialnego. Próbka powinna zawierać: 

 

a. projekt graficzny – powinien obejmować rozwiązania kolorystyczne i graficzne dla poszczególnych 
elementów aplikacji (takich jak np. tło, teksty, ramki, teksty, przyciski) wraz z zastosowaniem Systemu 
identyfikacji wizualnej PNGS; 

b. kontent multimedialny aplikacji – powinna obejmować co najmniej: opis wyjaśniający rolę grzybów 
w procesie rozkładu martwego drewna (nie dłuższy niż 2800 znaków), opisy co najmniej trzech gatunków 
grzybów występujących na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (nie dłuższe niż 2000 znaków), 
zdjęcia opisywanych grzybów oraz ich grzybni. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu opracowania projektów aranżacji plastycznej fragmentów 
ekspozycji oraz próbki aplikacji przedstawione są w Dziale XIII pkt. 3 SIWZ. 

W przypadku nie dołączenia przez Wykonawcę ww. projektów i próbek opisanych w pkt. 1 ppkt. 2 i 3 , oferta 
zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków SIWZ; 

 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
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niewymienioną (jako uprawnioną do reprezentacji wykonawcy) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

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

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną 
dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Park Narodowy Gór Stołowych 

ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój  

 „ Oferta w postępowaniu na  Kompleksową realizacje ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS" nr sprawy: 
ZE.371.POiŚ.1.2016  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 07.03.2017 r. o godz. 11:30"  

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy 
PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji 
kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 



 

 

 

14 

 
 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 
przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Słonecznej 31 w Kudowie Zdroju – pok. 10 (sekretariat) 
do dnia 07.03.2017 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. W przypadku złożenia  oferty po terminie wskazanym w ust. 1 zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania 
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 6 (sala audiowizualna), w dniu 07.03.2017 r., o 
godzinie 11:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pngs.com.pl  informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg 
wzoru stanowiącego Załączniki nr 5 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto  

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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 obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów ważonych 
w  kryteriach: 

a. Łączna cena ofertowa brutto – C - waga kryterium to 50%, 
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b. Rozszerzenie okresu gwarancji z 5 na 6 lat – G - waga kryterium to 5%, 

c. Rozszerzenie gwarancji o zapewnienie nieodpłatnych dostaw materiałów eksploatacyjnych 
wyszczególnionych w SIWZ – M - waga kryterium to 5%, 

d. Walory aranżacji wystawy - O - waga kryterium to 20%, 

e. Jakość aplikacji interaktywnej i kontentu multimedialnego - S - waga kryterium to 20%. 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium  Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

C 50% 50 

              Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 50pkt x 50% 

              Cena badanej oferty 

Rozszerzenia gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu 

 

Rozszerzenie 
okresu gwarancji z 

5 na 6 lat 
G 5% 10 

Gwarancja 5 lat – 0 pkt. 

Gwarancja 6 lat – 10 pkt. 

Rozszerzenie 
gwarancji o 

zapewnienie 
nieodpłatnych 

dostaw materiałów 
eksploatacyjnych 

wyszczególnionych 
w SIWZ  

M 5% 10 

Brak deklaracji dostawy materiałów 
eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym – 0 pkt. 

 

Deklaracja dostawy materiałów eksploatacyjnych w 
okresie gwarancyjnym – 10 pkt. 

Pozostałe kryteria oceny  

Walory aranżacji 
wystawy 

O 20% 20 

I.  "SALA GEO" (0 - 10 pkt.) 
a. Właściwe oświetlenie wnętrza i stanowiska (0-2 
pkt.), 

b. Zastosowanie odpowiednich materiałów (0-2 
pkt.), 
c. Aranżacja ekspozycji (0-6 pkt.) 

II.  Stanowisko "Łąka" (0 - 10 pkt.) 
a. Właściwe oświetlenie wnętrza i stanowiska (0-2 
pkt.), 

b. Zastosowanie odpowiednich materiałów (0-2 
pkt.), 
c. Aranżacja ekspozycji (0-6 pkt.) 

Jakość aplikacji 
interaktywnej i 

kontentu 
multimedialnego 

S 20% 10 

Jakość aplikacji interaktywnej i kontentu 
multimedialnego dla stanowiska "Grzyby" (0 - 10 
pkt.) 

a. projekt graficzny (0-4 pkt.), 

b. Kontent multimedialny aplikacji (0-6 pkt.). 

RAZEM  100% 100 ──────────────────── 
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3.         Szczegółowy opis kryteriów: 
 
W ramach kryterium "O" Walory aranżacji wystawy oceniane będą projekty aranżacji plastycznej dostarczone przez 
Wykonawców na planszach minimum A2, jako załączniki do oferty, zgodnie z postanowieniami Rozdziału X SIWZ, 
wykonane dla następujących fragmentów ekspozycji: 
 
I.  "SALA GEO", 
II.  Stanowisko "Łąka".  
 
Projekty powinny zawierać: 
 
1. rzut – opracowany w skali 1:10, przedstawiający dyspozycje kompozycji architektonicznej układu funkcjonalno-
przestrzennego wnętrza i stanowiska (w tym rozplanowanie oraz wytyczne w zakresie wyposażenia stałego i 
ruchomego, ze skoordynowaniem z wyposażeniem technologicznym), 
2. opis techniczny wykonawczy z podaniem założeń konstrukcyjno-materiałowych, 
3. minimum 3 wizualizacje 3D pokazujące wygląd projektowanej przestrzeni z zaznaczonymi punktami kadrowania. 
4. projekt oświetlenia ekspozycji, wraz z oświetleniem kierunkowym. 
Oferty będą mogły zdobyć w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 20 punktów, punkty będą przyznawane 
przez Zamawiającego w następujących podkryteriach: 
 

I. "SALA GEO" 
 
a. Właściwe oświetlenie wnętrza i stanowiska 
Zamawiający będzie oceniał dostarczony projekt aranżacji plastycznej pod kątem dobrania odpowiednich rozwiązań 
technicznych, barwy oświetlenia, jego rozmieszczenia w celu uzyskania następujących efektów: 
• symulacja warunków oświetlenia na poziomie dna morskiego, zgodnie z Koncepcją ekspozycji Ekocentrum Parku 
Narodowego Gór Stołowych; 
• bezcieniowe oświetlenie eksponatów w ekspozytorach, umożliwiające jednocześnie dojrzenie wszystkich detali 
zewnętrznych eksponatu, widzialnych z poszczególnych punktów zwiedzania; 
• brak naświetlenia tekstu prezentowanego na monitorach przez zastosowane oświetlenie. 
 
Punktacja (0 – 2 punktów): 
0 pkt. –co najmniej dwa z powyższych efektów nie mogą być osiągnięte przez oferowane oświetlenie; 
1 pkt. – oferowane oświetlenie jest wystarczające do osiągnięcia dwóch z ww. efektów; 
2 pkt. – oferowane oświetlenie pozwala osiągnąć wszystkie z powyższych efektów. 
 
b. Zastosowanie odpowiednich materiałów – Zamawiający będzie oceniał wskazane przez Wykonawcę próbki.  
Próbka materiału imitującego warstwy skalne, którym zostaną wyłożone ściany tunelu SALI GEO o rozmiarach 25cm 
x 25cm – 1 szt., pod kątem odpowiedniego doboru: 
• rodzaju materiału, 
• faktury materiału, 
• barwy lub sposobu barwienia (lub innej metody uzyskania koloru bądź efektu kolorystycznego), 
• odporności na uszkodzenia mechaniczne, 
• ewentualnego innego, niż ww., sposobu obróbki materiału w celu uzyskania odpowiedniej faktury, barwy, 
odporności; 
 
w celu uzyskania następującego efektu: 
i. realistyczność materiału, którym zostaną wyłożone ściany tunelu SALI GEO, zgodnie z koncepcją ekspozycji 
Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych, uwzględniająca właściwą fakturę, jej cechy fizyczne, kolorystykę w 
sposób stwarzający w odbiorcach wrażenie użycia rzeczywistego materiału do stworzenia ekspozycji; 
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Punktacja (0 – 2 punktów): 
0 pkt. –efekt nie może być osiągnięty przez zastosowanie oferowanych materiałów; 
1 pkt. – gdy efekt może zostać osiągnięty przez zastosowanie oferowanych materiałów, jednak cechują się 
niewystarczającą odpornością na uszkodzenia mechaniczne; 
2 pkt. – gdy efekt może zostać w pełni osiągnięty przez zastosowanie oferowanych materiałów. 
 
c. Aranżacja ekspozycji - Zamawiający będzie oceniał: 
• dobór, 
• kolorystykę, 
• rozmieszczenie, 
• rozmiar, 
• wzajemne współgranie, 
• doświetlenie, 
elementów scenografii, w tym jej detali pod kątem uzyskania następujących efektów: 
i. czytelności wymaganych przez koncepcję ekspozycji Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych detali 
scenografii - łatwości w odbiorze detali, w tym braku wizualnego „przytłoczenia” jednych detali przez inne; 
ii. spójność aranżacji – zastosowanie spójnych rozwiązań aranżacyjnych i plastycznych w projektowanym elemencie 
ekspozycji. 
 
Punktacja w zakresie pkt. i. – ii. (0 - 4 punktów): 
0 pkt. – gdy oba ww. efekty nie są uzyskane; 
2 pkt. – gdy aranżacja pozwala osiągnąć wyłącznie jeden z ww. efektów; 
4 pkt. – gdy aranżacja pozwala osiągnąć oba z ww. efektów. 
 
iii. estetykę aranżacji – właściwe zestawienie elementów pod kątem ich formy, z zachowaniem charakteru 
ekspozycji oraz ogólnie przyjętych norm estetycznych; 
 
Punktacja zakresie pkt. iii. (0 – 2 punktów): 
0 pkt. – gdy estetyka aranżacji charakteryzuje się wyraźnym naruszeniem ogólnie przyjętych norm estetycznych 
dotyczącym większości jej elementów lub aranżacja w większości elementów nie zachowuje charakteru ekspozycji; 
1 pkt. – gdy estetyka aranżacji jest poprawna, jednak część elementów odbiega od ogólnie przyjętych norm 
estetycznych lub charakteru ekspozycji; 
2 pkt. – gdy aranżacja cechuje się pełną poprawnością i zachowuje charakter ekspozycji. 
 

II. STANOWISKO "Łąka" 
 

a. Właściwe oświetlenie wnętrza i stanowiska 
Zamawiający będzie oceniał dostarczony projekt aranżacji plastycznej pod kątem dobrania odpowiednich rozwiązań 
technicznych, barwy oświetlenia, jego rozmieszczenia w celu uzyskania następujących efektów: 
• symulacja warunków oświetlenia dziennego, wiosennego, zgodnie z Koncepcją ekspozycji Ekocentrum Parku 
Narodowego Gór Stołowych; 
• podświetlenie stanowiska zapobiegające naświetlaniu treści prezentowanych na monitorze dotykowym 
umieszczonym w stanowisku imitującym kroplę wody; 
• brak naświetlenia obrazu prezentowanego na ścianie/ekranie projekcyjnym za pomocą rzutnika przez 
zastosowanie odpowiednia oświetlenie. 
 
Punktacja (0 – 2 punktów): 
0 pkt. –co najmniej dwa z powyższych efektów nie mogą być osiągnięte przez oferowane oświetlenie; 
1 pkt. – oferowane oświetlenie jest wystarczające do osiągnięcia dwóch z ww. efektów; 
2 pkt. – oferowane oświetlenie pozwala osiągnąć wszystkie z powyższych efektów. 
 
b. Zastosowanie odpowiednich materiałów – Zamawiający będzie oceniał wskazane przez Wykonawcę próbki.  
Próbka imitacji źdźbła trawy o wysokości 100 cm – 1 szt., pod kątem odpowiedniego doboru: 
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• rodzaju materiału, 
• faktury materiału, 
• barwy lub sposobu barwienia (lub innej metody uzyskania koloru bądź efektu kolorystycznego), 
• odporności na uszkodzenia mechaniczne, 
• sprężystości materiału, zapewniającej stabilność po zainstalowaniu,  
• ewentualnego innego, niż ww., sposobu obróbki materiału w celu uzyskania odpowiedniej faktury, barwy, 
odporności lub sprężystości; 
 
w celu uzyskania następujących efektów: 
i. realistyczna imitacja źdźbeł trawy – dla stanowiska "Łąka", zgodnie z koncepcją ekspozycji Ekocentrum Parku 
Narodowego Gór Stołowych - uwzględniająca właściwą fakturę powierzchni, jej cechy fizyczne, kolorystykę - w 
sposób wywołujący w odbiorcach wrażenie użycia do stworzenia ekspozycji rzeczywistej trawy,  w stopniu 
odpowiadającym tematyce ekspozycji. 
 
Punktacja (0 – 2 punktów): 
0 pkt. –efekt nie może być osiągnięty przez zastosowanie oferowanych materiałów; 
1 pkt. – gdy efekt może zostać osiągnięty przez zastosowanie oferowanych materiałów, jednak cechują się 
niewystarczającą odpornością na uszkodzenia mechaniczne; 
2 pkt. – gdy efekt może zostać w pełni osiągnięty przez zastosowanie oferowanych materiałów. 
 
c. Aranżacja ekspozycji - Zamawiający będzie oceniał: 
• dobór, 
• kolorystykę, 
• rozmieszczenie, 
• rozmiar, 
• wzajemne współgranie, 
• doświetlenie, 
elementów scenografii, w tym jej detali pod kątem uzyskania następujących efektów: 
i. czytelności wymaganych przez koncepcję ekspozycji Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych detali 
scenografii - łatwości w odbiorze detali, w tym braku wizualnego „przytłoczenia” jednych detali przez inne; 
ii. spójność aranżacji – zastosowanie spójnych rozwiązań aranżacyjnych i plastycznych w projektowanym elemencie 
ekspozycji. 
 
Punktacja w zakresie pkt. i. – ii. (0 - 4 punktów): 
0 pkt. – gdy oba ww. efekty nie są uzyskane; 
2 pkt. – gdy aranżacja pozwala osiągnąć wyłącznie jeden z ww. efektów; 
4 pkt. – gdy aranżacja pozwala osiągnąć oba z ww. efektów. 
 
iii. estetykę aranżacji – właściwe zestawienie elementów pod kątem ich formy, z zachowaniem charakteru 
ekspozycji oraz ogólnie przyjętych norm estetycznych; 
 
Punktacja zakresie pkt. iii. (0 – 2 punktów): 
0 pkt. – gdy estetyka aranżacji charakteryzuje się wyraźnym naruszeniem ogólnie przyjętych norm estetycznych 
dotyczącym większości jej elementów lub aranżacja w większości elementów nie zachowuje charakteru ekspozycji; 
1 pkt. – gdy estetyka aranżacji jest poprawna, jednak część elementów odbiega od ogólnie przyjętych norm 
estetycznych lub charakteru ekspozycji; 
2 pkt. – gdy aranżacja cechuje się pełną poprawnością i zachowuje charakter ekspozycji. 
 
 
W ramach kryterium "S" Jakość aplikacji interaktywnej i kontentu multimedialnego Zamawiający będzie oceniał 
dołączoną do oferty próbkę aplikacji interaktywnej dla stanowiska "Grzyby". Próbka powinna zawierać: 
 
a. projekt graficzny – powinien obejmować rozwiązania kolorystyczne i graficzne dla poszczególnych elementów 
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aplikacji (takich jak np. tło, teksty, ramki, teksty, przyciski) wraz z zastosowaniem Systemu identyfikacji wizualnej 
PNGS; 
b. Kontent multimedialny aplikacji – powinna obejmować co najmniej: opis wyjaśniający rolę grzybów w procesie 
rozkładu martwego drewna (nie dłuższy niż 2800 znaków), opisy co najmniej trzech gatunków grzybów 
występujących na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (nie dłuższe niż 2000 znaków), zdjęcia opisywanych 
grzybów oraz ich grzybni. 
 
Próbka powinna być dołączona na nośniku używanym standardowo (CD, DVD, pamięć flash) i zapisana w postaci 
plików wykonywalnych, umożliwiających jej odtworzenie na sprzęcie komputerowym Zamawiającego bez 
kopiowania plików na dysk.  
Próbka powinna umożliwiać odtworzenie kontentu multimedialnego, w tym filmu bez korzystania z odtwarzaczy i 
oprogramowania niewbudowanych w aplikację. 
Próbka powinna umożliwiać nawigację między poszczególnymi jej elementami, uruchamianie jej poszczególnych 
funkcjonalności – przy użyciu urządzeń wskaźnikowych (mysz, touchpad), także w przypadku aplikacji przewidzianej 
na urządzenia z ekranem dotykowym. 
Zamawiający opisuje wymagania techniczne dot. próbki wyłącznie na potrzeby umożliwienia przeprowadzenia oceny 
ofert. Zamawiający pragnie podkreślić, iż nie są oceniane techniczne parametry aplikacji (próbki), ale jej zawartość 
(tak graficzna jak i merytoryczna). W szczególności Wykonawca przedstawiając próbkę nie zobowiązuje się do 
wykonania ostatecznej aplikacji przy użyciu tego samego języka programowania, formatu pliku czy sposobu 
uruchamiania, zobowiązany jednak będzie dostarczyć zawartość aplikacji w jakości nie gorszej od przedstawionej w 
próbce. 
Zamawiający nie określa wymogów technicznych dot. ostatecznej aplikacji, w szczególności nie narzuca minimalnych 
lub maksymalnych wymogów sprzętowych (odpowiedni sprzęt mogący obsłużyć ostateczną aplikację będzie 
wskazany w ofercie). 
Próbka aplikacji stanowi część oferty i powinna być załączona przez Wykonawcę celem dokonania na jej podstawie 
oceny złożonej oferty w ramach kryterium jakościowego. W związku z powyższym Zamawiający wyklucza możliwość 
uzupełniania braku w zakresie dołączenia próbki (w tym także w zakresie dołączenia próbki niekompletnej lub 
nienadającej się do oceny) w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. W takiej sytuacji Zamawiający odrzuci ofertę jako 
niespełniającą wymogów SIWZ. 
 
Oferty będą mogły zdobyć w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 10 punktów, punkty będą przyznawane 
przez Zamawiającego w następujących podkryteriach: 
 
Podkryterium A – jakość aplikacji 
Zamawiający będzie oceniał: 
 
a. Czytelność interfejsu aplikacji (intuicyjność) – możliwość zidentyfikowania i zlokalizowania przez końcowego 
użytkownika (zwiedzającego wystawę) poszczególnych funkcjonalności aplikacji 
 
Punktacja (0 – 2 punktów): 
0 –poszczególne funkcjonalności nie są dostępne dla użytkownika końcowego; 
1 pkt. – wszystkie funkcjonalności aplikacji są dostępne dla użytkownika końcowego, zidentyfikowanie lub 
zlokalizowanie poszczególnych funkcjonalności przez użytkownika wymaga odwołania się do instrukcji lub pomocy; 
pod pojęciem instrukcji nie będą rozumiane tytuły przycisków; 
2 pkt. - wszystkie funkcjonalności aplikacji są dostępne dla użytkownika końcowego, identyfikowanie i lokalizowanie 
wszystkich funkcjonalności nie wymaga odwołania się do instrukcji. 
 
b. spójność projektu graficznego aplikacji z założeniami graficznymi ekspozycji – zastosowanie rozwiązań 
kolorystycznych i formalnych spójnych w zakresie aplikacji jak i projektu aranżacji, dostarczonym w ramach 
kryterium "O", stosowanie Systemu identyfikacji wizualnej PNGS. 
 
Punktacja (0 – 2 punktów): 
0 – gdy rozwiązania kolorystyczne i formalne są niespójne; 
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1 pkt. – gdy występują pojedyncze niespójności, dotyczące elementów wystawy lub aplikacji kluczowych dla narracji 
ekspozycji; 
2 pkt. – gdy oba rozwiązania są ze sobą całkowicie spójne lub występują pojedyncze niespójności, dotyczące mniej 
istotnych elementów narracji ekspozycji. 
 
Podkryterium B - Ocena merytoryczna kontentu – Zamawiający będzie oceniał zawartość merytoryczną aplikacji 
(kontent multimedialny), 
 
a. Zgodność merytoryczna treści i jej jakość – dobór opisywanych gatunków grzybów, mglistość tekstu, poprawność 
językowa 
 
Punktacja (0- 2 punktów): 
0 pkt. – gdy dobór gatunków jest niewłaściwy, tekst posiada wysoką mglistość (FOG > 12), tekst zawiera więcej niż 2 
błędy językowe; 
1 pkt. – dobór gatunków jest właściwy, tekst posiada umiarkowaną mglistość (FOG < 12), tekst zawiera mniej niż 2 
błędy językowe; 
2 pkt. –dobór gatunków jest właściwy, tekst posiada umiarkowaną mglistość (FOG < 12), tekst nie zawiera błędów 
językowych. 
 
b. Zgodność materiału z Koncepcją ekspozycji Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych – oceniane są 
materiały multimedialne pod kątem odpowiedniego ich doboru do tematyki prezentowanej w Ekocentrum PNGS, 
zgodnie z Koncepcją ekspozycji Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych. 
 
Punktacja (0 – 2 punktów): 
0 pkt. – gdy któryś z materiałów zawartych w aplikacji nie ma związku treściowego z tematyką prezentowaną w 
Ekocentrum PNGS, zgodnie z Koncepcją ekspozycji Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych, 
1 pkt. – gdy wszystkie materiały są związane treściowo z tematyką prezentowaną w Ekocentrum PNGS, zgodnie z 
Koncepcją ekspozycji Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych, 
2 pkt. – gdy wszystkie materiały są związane treściowo z tematyką prezentowaną w Ekocentrum PNGS, zgodnie z 
Koncepcją ekspozycji Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych oraz zawierają dodatkowo poprawne 
merytorycznie treści w niej niewskazane. 
 
c. Wartość merytoryczna – treść opracowana z uwzględnieniem najnowszego dorobku nauk przyrodniczych w 
zakresie objętym ekspozycją. 
 
Punktacja (0 – 2 punktów): 
0 pkt. – gdy materiały zawierają więcej niż 2 błędy merytoryczne; 
1 pkt. – gdy materiały zawierają do 2 błędów merytorycznych; 
2 pkt. – gdy materiały nie zawierają żadnych błędów merytorycznych. 

 

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G + M + O + S 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów ważonych, 

C – punkty  ważone uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G – punkty ważone uzyskane w kryterium „Rozszerzenie okresu gwarancji z 5 na 6 lat”  

M – punkty ważone uzyskane w kryterium „Rozszerzenie gwarancji o zapewnienie nieodpłatnych dostaw 
materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w SIWZ.”  

O – punkty ważone  uzyskane w kryterium Projekt wykonawczy stanowiska „Łąka” opisanego w Załączniku nr 2 
do SIWZ 

S – punkty ważone uzyskane w kryterium Scenariusz filmu dot. Gór Stołowych opisanego w pozycji „Film [AF1]” 
w załączniku nr 2 do SIWZ 



 

 

 

21 

 
 

  

3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 
powyżej. 

 

4. Ocena punktowa w kryterium "Walory aranżacji wystawy" stanowić będzie średnią z ocen indywidualnych 
dokonywanych przez poszczególnych członków komisji wg wzoru: 

 

    

   O1 + O2 + … + On  

  O = ------------------------------------------ x 20% 

    n 

 

  gdzie:  O1, O2, On – oceny indywidualne dokonane przez poszczególnych członków komisji 

   n – liczba członków komisji 

 

5. Ocena punktowa w kryterium „Jakość aplikacji interaktywnej i kontentu multimedialnego” stanowić będzie 
średnią z ocen indywidualnych dokonywanych przez poszczególnych członków komisji wg wzoru: 

    

   S1 + S2 + … + Sn  

  S = ------------------------------------------  x 20% 

    n 

 

  gdzie:  S1, S2, Sn – oceny indywidualne dokonane przez poszczególnych członków komisji 

   n – liczba członków komisji 

 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Najwyższa liczba punktów z uwzględnieniem ich wag wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
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do czasu wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zobligowany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w sekcji XV SIWZ. 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego: 14 1130 1033 0018 8170 0720 0001. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. Ponieważ okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 
5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. 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 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

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

15. Kwota, o której mowa w ust.14. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

16. Zabezpieczenia w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach powinny mieć 
terminy ważności rękojmi wydłużone każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy. 

17. Dokument, o którym mowa w ust. 16  powinien być przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 


