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Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie 

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z poźn. zm.), pn.: 

 

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego,  Ogrodu Północnego 

oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

 

znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

 

Zatwierdził:  

 

 

 

 

 

Paweł Jaskanis 

Dyrektor  

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.

http://www.wilanow-palac.pl/
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CZĘŚĆ I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zamawiający: 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

tel.: 22 54 42 700  

e-mail: zamowienia@muzeum-wilanow.pl, strona internetowa: www.wilanow-palac.pl/bip 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 16.00. 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:  

Anna Zaborska, e-mail: ezaborska@muzeum-wilanow.pl. 

We wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji w postępowaniu należy powoływać się na znak 

sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

2. Tryb postępowania 

 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.), zwanej 

dalej również „Prawem zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” na podstawie niniejszego 

Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej „Ogłoszeniem”. 

2.2 Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, 

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego oraz realizacji czasowej wystawy świetlno-

muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 

latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum w podziale część 1 i część 2  stanowi 

usługę społeczną, określoną w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 

2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138 

o ustawy Pzp ma zastosowanie. 

2.3 Dokonując oceny ofert Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, 

a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca,  którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

3.1. Przedmiotem  zamówienia jest usługa społeczna polegająca na realizacji czasowej wystawy 

świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 

latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego oraz 

realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum w podziale 

na dwie części zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia o zamówieniu oraz zgodnie z treścią Wzoru umowy w sprawie realizacji zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 7a oraz załącznik nr 7b do Ogłoszenia o zamówieniu. 

http://www.wilanow-palac.pl/bip
mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl
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3.2. Postępowanie podzielone jest na dwie części: 

1) Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” 

w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu 

Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego  

2) Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” 

w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna 

na terenie Muzeum 

 

3.3. Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

92521000-9 – usługi świadczone przez Muzea 

92521100-0 – usługi wystawowe świadczone przez Muzea 

79952100-3 – usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 

79956000-0 – usługi w zakresie organizacji targów i wystaw  

 

Informacje dodatkowe  

3.4. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin wraz z wizją lokalną terenu, na którym 

wykonywana będzie usługa stanowiąca przedmiot zamówienia  i zapoznać się ze stanem obiektów, 

otoczeniem, ewentualnymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji zamówienia. 

3.5. W sprawie oględzin oraz wizji lokalnej należy kontaktować się z Anną Zaborską, specjalista ds. 

zamówień publicznych, email: ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

3.6. Najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem oględzin i wizji lokalnej, Wykonawca jest 

zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem listy zawierającej 

liczbę oraz imiona i  nazwiska  uczestników ze strony Wykonawcy, którzy będą brali udział w 

oględzinach i wizji lokalnej  

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

4.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

Część nr 1:  

Rozpoczęcie realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy 

Zakończenie realizacji zamówienia:  06.04.2022 r. 

Część nr 2:  

Rozpoczęcie realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy 

Zakończenie realizacji zamówienia:  06.04.2022 r. 

 

4.2. Pozostałe terminy: 

 

Część nr 1: 

I sezon 2020/2021  

do dnia 4 września 2020 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę  

do dnia 9 października 2020 r. – protokolarny odbiór wystawy  

10 października 2020 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

7 marca 2021 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

do dnia 7 kwietnia 2021 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

kwiecień 2021 r. – październik 2021 r. – okres magazynowania wystawy 

 

II sezon 2021/2022 

do dnia 10 września 2021 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę  

mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
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do dnia 15 października 2021 r. – protokolarny odbiór wystawy   

16 października 2021 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022  

6 marca 2022 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022 

do dnia 6 kwietnia 2022 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

 

Zastrzega się, że powyższe terminy  mogą ulec zmianie. 

 

Część nr 2:  

 

do dnia  10 sierpnia 2020 r. – przekazanie do akceptacji wizualizacji karuzeli świetlnej 

 

Muzeum przewiduje protokolarny odbiór wizualizacji Wystawy zgodnie z Protokołem odbioru 

wizualizacji Wystawy stanowiący załącznik nr 6 do Umowy. Protokół odbioru wizualizacji Wystawy 

będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, Muzeum zobligowane jest w terminie do 

2 dni roboczych do przedstawienia Przyjmującemu Zamówienie uwag do przedstawionej wizualizacji 

Wystawy. W nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych Przyjmujący Zamówienie zobligowany 

jest do ustosunkowania się do uwag Muzeum. Po wprowadzeniu poprawek do wizualizacji Wystawy, 

Wykonawca niezwłocznie zgłasza wizualizację Wystawy do ponownego odbioru przez Muzeum. 

Dopiero po uzyskaniu akceptacji Wizualizacji Wystawy przez Muzeum na podstawie Protokołu odbioru 

wizualizacji Wystawy, Przyjmujący Zamówienie uprawniony jest do przystąpienia do realizacji 

Wystawy.  

 

I sezon 2020/2021  

do dnia 4 września 2020 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę 

do dnia 9 października 2020 r. – protokolarny odbiór wystawy 

10 października 2020 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

7 marca 2021 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

do dnia 7 kwietnia 2021 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

kwiecień 2021 r. – październik 2021 r. – okres magazynowania wystawy 

 

II sezon 2021/2022 

do dnia 10 września 2021 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę 

do dnia 15 października 2021 r. – protokolarny odbiór wystawy   

16 października 2021 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022  

6 marca 2022 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022 

6 kwiecień  2022 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

 

Zastrzega się, że powyższe terminy  mogą ulec zmianie. 

 

5. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami niniejszego 

Ogłoszenia. 

5.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z częściami wg ich 

podziału, zakresu i opisu. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, bądź wszystkie wybrane przez 

siebie części. Każda z części będzie podlegała odrębnej ocenie na podstawie kryteriów zawartych 

w Ogłoszeniu dla danej części zamówienia.  

5.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 

do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami . 

5.6. Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C Ogłoszenia winny być ze sobą trwale 



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 6 z 103  

złączone. 

5.7. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku 

komputerowego), w formie zapewniającej czytelność jej treści.  

5.8. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim, 

natomiast dokumenty sporządzone  w języku obcym są składane wraz  z tłumaczeniem na język 

polski. 

5.9. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 

5.10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane 

przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny 

być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo 

– w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

5.11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być  kolejno ponumerowane. W treści oferty 

winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem 

załączników do oferty. 

5.12. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału 

(wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej 

notarialnie. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu  (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 

dokumentu za zgodność z oryginałem).  

5.13. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) 

niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby(ę) 

wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 

5.14. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być 

załączone upoważnienie do jej podpisania. 

5.15. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

Wykonawca nie później niż w terminie składania oferty w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649 ze zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności. 

5.16. W przypadku, gdyby oferta zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  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 w sposób niebudzący wątpliwości, 

które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające 

informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale 

ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 

5.17. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i kryteriów oceny ofert, nazwy 

(firmy) oraz adresu Wykonawców, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

6.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym. 
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6.2. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie, natomiast oferty przesłane faksem 

i pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 
6.3. Wykonawca ponosi ryzyko i wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty, 

w tym dostarczeniem jej we wskazane miejsce i we wskazanym terminie. 

6.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć)  w siedzibie Zamawiającego:  

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 

02-958 Warszawa  

Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia Publiczne),   

w dni  robocze, w godzinach  pracy  Zamawiającego (od godz. 8.00 do16.00), 

 nie później niż do godziny  10:00 dnia 30.06.2020 r. 

6.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakreślania Wykonawcom terminów na wykonie 

czynności objętych postępowaniem w godzinach urzędowania tj.  od godz. 8.00 do 16.00. 

6.6. Ofertę należy umieścić w kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie traktowana jako 

koperta zewnętrzna). Kopertę należy zaadresować następująco: 

Wykonawca: 

…………………………………… 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 

02-958 Warszawa 

Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia 

Publiczne)   

OFERTA NA: 

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Nie otwierać przed dniem 30.06.2020 r. o godz. 11:00 

 

6.7. Oferty opisane w niewłaściwy sposób tj. uniemożliwiający przyporządkowanie do niniejszego 

postępowania nie będą uwzględniane.  

6.1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w 

Warszawie w budynku Kordegardy w Sekcji Zamówień Publicznych. Jawne otwarcie ofert 

odbędzie się poprzez transmisje online na platformie Facebook na stronie wydarzenia: „Publiczne 

otwarcia ofert w Muzeum Pałacu w Wilanowie” 

6.2. Zamawiający w czasie otwarcia ofert poda informacje dotyczące nazwy oraz adresu Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany oferty lub 

oświadczenie o wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być 

opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno  zawierać  dodatkowe  oznaczenie wyrazem: 

ZMIANA lub WYCOFANIE. 

 

7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia 

 

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
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Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie. 

7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy zadającemu pytanie oraz zamieści na stronie  internetowej, na której zostało 

udostępnione Ogłoszenie o zamówieniu. 

7.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający  może 

zmienić treść Ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej na której zostało udostępnione Ogłoszenie o zamówieniu. 

7.4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy 

Zamawiającego. 

7.5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia 

będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający zamieści taką 

informację na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie o zamówieniu. 

7.6. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane 

pytania staną się integralną częścią Ogłoszenia. 

7.7. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz  

z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 

8.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (forma faksowa nie obowiązuje) z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 8.2 i pkt 8.3. 

8.2. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca  składa w formie pisemnej. 

8.3. Oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa uzupełniane w trybie odpowiednim do art. 26 ust. 3 i 

3a ustawy Prawo zamówień publicznych można składać w formie elektronicznej na adres: 

ezaborska@muzeum-wilanow.pl pod warunkiem, iż zostaną one podpisane podpisem 

elektronicznym (tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub profilem zaufanym (za 

pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap). 

8.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich 

otrzymania na żądanie Strony. 

 

9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania  ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

CZĘŚĆ II 

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty 

 

A. Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
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1.1  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie ust. 5 pkt 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

          DOTYCZY ODRĘBNIE CZĘŚĆI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 
1.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 

1.2.1 warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2 instalacje świetlne*, z zaprojektowanym 

układem przestrzennym (w formie układów linearnych, geometrycznych) i figurami 

wolnostojącymi. Przy czym wymaga się, aby łącznie instalacje zajmowały powierzchnię co 

najmniej 10 000 m kw. 

 

*Należy załączyć dowody, że powyższe usługi zostały wykonane należycie: protokoły odbioru lub 

referencje (dodatkowo Wykonawca może dołączyć zdjęcia lub wizualizację instalacji świetlnych), 

zgodnie z Częścią II  B pkt 1 ppkt 4)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże 

wykonanie zakresu wskazanego w pkt 1.2.1 w ramach tej samej umowy lub w ramach co najmniej dwóch 

umów. 

1.2.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

Lp. Funkcja Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

Wymagana 

minimalna 

liczba osób 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół elektryków  Kwalifikacje /dot. każdej osoby/: osoby posiadają 

kwalifikacje i uprawnienia elektryczne: Świadectwo 

kwalifikacyjne typu „D” i „E”, Grupa I w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 

nr 89 poz. 828); 

UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla ww. 

osoby w zakresie posiadanych uprawnień, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65); 

Doświadczenie każdej osoby: Każda z tych osób w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert,  brała udział w realizacji co najmniej 

Co najmniej 2 
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2 wystaw świetlnych (instalacji 

niskonapięciowych)* na dużej powierzchni tj. co 

najmniej od  1 000 do 10 000 m kw każda.  

Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie realizacji 

wskazanej powyżej w ramach tej samej umowy lub 

w ramach dwóch umów. 

 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 

1.2.3 warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie zrealizował należycie co najmniej 2 instalacje świetlne*, z zaprojektowanym układem 

przestrzennym (w formie układów linearnych, geometrycznych) i figurami wolnostojącymi. 

Przy czym wymaga się, aby łącznie instalacje zajmowały powierzchnię co najmniej 5 000 m 

kw. 

 

*Należy załączyć dowody, że powyższe usługi zostały wykonane należycie: protokoły odbioru lub 

referencje (dodatkowo Wykonawca może dołączyć zdjęcia lub wizualizację instalacji świetlnych), 

zgodnie z Częścią II  B pkt 1 ppkt 4)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże 

wykonanie zakresu wskazanego w pkt 1.2.3 w ramach tej samej umowy lub w ramach co najmniej dwóch 

umów. 

1.2.4 warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

Lp. Funkcja Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

Wymagana 

minimalna 

liczba osób 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół elektryków  Kwalifikacje /dot. każdej osoby/: osoby posiadają 

kwalifikacje i uprawnienia elektryczne: Świadectwo 

kwalifikacyjne typu „D” i „E”, Grupa I w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 

nr 89 poz. 828); 

UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla ww. 

osoby w zakresie posiadanych uprawnień, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

Co najmniej 2 
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zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65); 

Doświadczenie każdej osoby: Każda z tych osób w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert ,  brała udział w realizacji co 

najmniej 2 wystaw świetlnych (instalacji 

niskonapięciowych)* na dużej powierzchni tj. co 

najmniej od  1 000 do 5 000 m kw każda.  

Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie realizacji 

wskazanej powyżej w ramach tej samej umowy lub 

w ramach kilku umów. 

2. Projektant Doświadczenie  osoby*: 

Osoba, która  w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert sprawowała 

nadzór autorski nad co najmniej 1 realizacją 

instalacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż 

100 000 zł brutto oraz zaprojektowała co najmniej 1 

instalację świetlną, która została zrealizowana i 

zajmowała powierzchnię nie mniejszą niż 1000 m 

kw.  

*Wartości podane w dokumentach 

potwierdzających spełnianie warunku udziału w  

postępowaniu w walutach innych niż PLN 

Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według 

średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień 

zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu 

dotyczącego przedmiotowego postępowania 

Co najmniej 1 

 

1.2.5 warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje przestrzenią potrzebną do 

magazynowania/przechowywania wystawy w okresach pomiędzy ekspozycjami. 

DOTYCZY ODRĘBNIE CZĘŚĆI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 
1.2.6 warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem i urządzeniami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

DOTYCZY ODRĘBNIE CZĘŚĆI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 

UWAGA:  

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 
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, by z pisemnego zobowiązania 

wynikało: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) 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. 
 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć do oferty: 

 

1)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności 

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i 2) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe 

dokumenty mogą być złożone wspólnie. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej w pkt 2) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2) powyżej zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed 

notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego 

oświadczeniem. 

3) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 2a do Ogłoszenia; 
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UWAGA: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie,  odpowiadających 

opisowi zawartemu w CZĘŚCI II, lit. A pkt. 1.2.1 i/lub CZĘŚCI II, lit. A pkt. 1.2.3 Ogłoszenia wraz 

z załączeniem referencji  lub protokołów odbioru określających, czy usługi te zostały wykonane w 

sposób należyty zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji, wiedzy  i doświadczenia w zakresie opisanym w CZĘŚCI II, lit. A pkt. 1.2.2 i/lub 

CZĘŚCI II, lit. A pkt. 1.2.4 Ogłoszenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności w niniejszym zamówieniu, wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

6) Oświadczenie o dysponowaniu przestrzenią potrzebną do magazynowania/przechowywania 

wystawy w okresach pomiędzy ekspozycjami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

7) Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem i urządzeniami  niezbędnymi do prawidłowej realizacji 

wystawy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

W zakresie wymogów związanych z formą składania oświadczeń i dokumentów stosuje się 

odpowiednio  przepisy  § 14-16  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z   dnia   26   lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może żądać  Zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

 

Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio do dokumentów 

wymienionych w pkt 1 lit B ppkt. 1)- 7). 

2. Wykonawcy występujący wspólnie 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do 

oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp przeprowadzane będzie w 

odniesieniu do każdego z Wykonawców.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być 

podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1 lub przez wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 14 z 103  

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu 

oferty w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

8) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. lub przez 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi  

za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. lub przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te podmioty. 

 

C. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta: 

 

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia. 

2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w Części II lit. B pkt. 1  Ogłoszenia. 

3. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez 

mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również 

do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z 

ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 

4. Oferty niepodpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści Ogłoszenia 

zostaną odrzucone. 

 

CZĘŚĆ III 

Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej 

 

1. Ocena Wykonawców i ofert 

 

1.1. Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.2. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczeń lub dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego w Części II, lit B, pkt. 1 ppkt. 1) – 7) Ogłoszenia lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

1.3. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo  złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

1.4. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

1.5. Zapisy pkt 1.2 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 

informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej. 

1.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

1.7. Zamawiający poprawi w ofercie: 
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a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

1.8. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień do Wykonawcy , w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny. 

1.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia, z zastrzeżeniem Części III, ust. 1, pkt 1.6  

Ogłoszenia; 

b) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w Części I, ust. 9, pkt 9.2  Ogłoszenia, na 

przedłużenie terminu  związania ofertą, 

c) zaistnieje wobec niej co najmniej jedna z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 3-7, 7a, 

7b i 8 ustawy Pzp. 

1.10. Zamawiający nie może odrzucić oferty w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 89 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp bez uprzedniego zbadania, czy oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę. 

Badanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną 

w art. 90 ust. 1 -3 ustawy Pzp. 

 

2. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

2.1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2.2. Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie 

dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 

2.4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym – Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia cenę oferty. 

2.5. Wykonawca, dokonując kalkulacji  ceny  oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej 

konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska. Konsekwencją złożenia 

oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 

3 ustawy Pzp. 

2.6. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego 

(składając oświadczenie w Formularzu ofertowym), czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez podatku VAT. 

 

3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

oraz sposobu oceny ofert 

 

3.1. Dla oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria  

(dotyczy każdej części postępowania odrębnie) 

 Nazwa kryterium Waga kryterium (pkt) 
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1) Cena brutto 60 

2) 
 Aspekt środowiskowy – ochrona środowiska – 

recykling instalacji po zakończeniu jej użytkowania 

10 

3) 

Doświadczenie Wykonawcy 

 

UWAGA:  

1. Usługi, którymi Wykonawca wykazał się w 

celu potwierdzenia  spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu nie będą punktowane. 

2. W Kryterium Doświadczenie Wykonawcy, 

Wykonawca nie może polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

stosownie do art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający będzie oceniał i punktował 

tylko i wyłączenie doświadczenie własne Wykonawcy.

  

30 

 

1) W kryterium Cena brutto (C) oferta najniższa uzyska maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt. 

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą ze wzoru: 

                                                                          cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena badanej oferty 

 

2) Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Doświadczenie Wykonawcy (D): 

  

Dotyczy części nr 1: 

a) W kryterium Aspekt środowiskowy – ochrona środowiska – recykling wystawy po 

zakończeniu jej użytkowania ocena dotyczy aspektu ochrony środowiska i recyklingu 

instalacji po zakończeniu jej użytkowania.  Jako  recykling Zamawiający rozumie przetworzenie 

zgodnie z obowiązującymi normami oraz ponowne wykorzystanie elementów instalacji w 

nowych realizacjach. Wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie, że wystawa 

zostanie poddana recyklingowi po jej zakończeniu, a także opis tego procesu oraz opis 

przykładów jej późniejszego wykorzystania. W przypadku braku spełnienia kryterium 

naliczone zostaną kary umowne w wysokości opisanej w umowie. 

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium jeśli: 

- dostarczy wraz z ofertą oświadczenie, że wystawa zostanie poddana recyklingowi po jej 

zakończeniu oraz opisze sposób, w jaki będzie poddana recyklingowi, a także wskaże możliwe 

przykłady późniejszego wykorzystania jej elementów –  10 pkt. 

- za brak złożenia oświadczenia wraz z ofertą Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

b) W zakresie  kryterium Doświadczenie Wykonawcy Zamawiający przyzna punkty  za   

należycie wykonane i zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert  wystawy świetlne i/lub świetlno-muzyczne, w tym przez wykonanie i zrealizowanie  

instalacji świetlnych i/lub świetlno-muzycznych Zamawiający rozumie montaż, demontaż, 

obsługę, usługi serwisu, magazynowanie. W celu oceny oferty w ramach kryterium 

Doświadczenie Wykonawcy Wykonawca złoży wraz z ofertą Wykaz wykonanych i 
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zrealizowanych instalacji  świetlnych i/lub świetlno-muzycznych zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3a do Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium jeśli: 

- Wykonawca wskaże w Załączniku nr 3a do Ogłoszenia, że w okresie ostatnich 3 lat należycie 

wykonał i zrealizował co najmniej 3 wystawy świetlne lub świetlno-muzyczne  na powierzchni 

od 1 000 do 10 000 m kw. oraz złoży wraz ofertą dowody potwierdzające należyte 

zrealizowanie wykazanych wystaw –  30 pkt. 

- Wykonawca wskaże w Załączniku nr 3a do Ogłoszenia, że w okresie ostatnich 3 lat należycie 

wykonał i zrealizował co najmniej 2 wystawy świetlne lub świetlno-muzyczne  na powierzchni 

od 1 000 do 10 000 m kw. oraz złoży wraz ofertą dowody potwierdzające należyte 

zrealizowanie wykazanych wystaw – 20 pkt. 

- Wykonawca wskaże w Załączniku nr 3a do Ogłoszenia, że  w okresie ostatnich 3 lat należycie 

wykonał i zrealizował co najmniej 1 wystawę świetlną lub świetlno-muzyczną  na powierzchni 

od 1 000 do 10 000 m kw. oraz złoży wraz ofertą dowody potwierdzające należyte 

zrealizowanie wykazanych wystaw – 10 pkt. 

-  w przypadku braku Załącznika nr 3a do Ogłoszenia braku dowodów potwierdzających 

należyte wykonanie wystawy/wystaw - Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

Dotyczy części nr 2: 

a) W kryterium Aspekt środowiskowy – ochrona środowiska – recykling wystawy po 

zakończeniu jej użytkowania ocena dotyczy aspektu ochrony środowiska i recyklingu 

instalacji po zakończeniu jej użytkowania.  Jako  recykling Zamawiający rozumie przetworzenie 

zgodnie z obowiązującymi normami oraz ponowne wykorzystanie elementów instalacji w 

nowych realizacjach. Wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie, że wystawa 

zostanie poddana recyklingowi po jej zakończeniu, a także opis tego procesu oraz opis 

przykładów jej późniejszego wykorzystania. W przypadku braku spełnienia kryterium 

naliczone zostaną kary umowne w wysokości opisanej w umowie. 

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium jeśli: 

- dostarczy wraz z ofertą oświadczenie, że wystawa zostanie poddana recyklingowi po jej 

zakończeniu oraz opisze sposób, w jaki będzie poddana recyklingowi, a także wskaże możliwe 

przykłady późniejszego wykorzystania jej elementów –  10 pkt. 

- za brak złożenia oświadczenia wraz z ofertą Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

b) W zakresie  kryterium Doświadczenie Wykonawcy Zamawiający przyzna punkty  za   

należycie wykonane i zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert  wystawy świetlne i/lub świetlno-muzyczne, w tym przez wykonanie i zrealizowanie  

instalacji świetlnych i/lub świetlno-muzycznych Zamawiający rozumie montaż, demontaż, 

obsługę, usługi serwisu, magazynowanie. W celu oceny oferty w ramach kryterium 

Doświadczenie Wykonawcy Wykonawca złoży wraz z ofertą Wykaz wykonanych i 

zrealizowanych instalacji i świetlnych i/lub świetlno-muzycznych zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3a do Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium jeśli: 

- Wykonawca wskaże w Załączniku nr 3a do Ogłoszenia, że w okresie ostatnich 3 lat należycie 

wykonał i zrealizował co najmniej 3 wystawy świetlne lub świetlno-muzyczne  na powierzchni 

od 1 000 do 5 000 m kw. oraz złoży wraz ofertą dowody potwierdzające należyte zrealizowanie 

wykazanych wystaw –  30 pkt. 

- Wykonawca wskaże w Załączniku nr 3a do Ogłoszenia, że w okresie ostatnich 3 lat należycie 

wykonał i zrealizował co najmniej 2 wystawy świetlne lub świetlno-muzyczne  na powierzchni 

od 1 000 do 5 000 m kw. oraz złoży wraz ofertą dowody potwierdzające należyte zrealizowanie 

wykazanych wystaw – 20 pkt. 
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- Wykonawca wskaże w Załączniku nr 3a do Ogłoszenia, że  w okresie ostatnich 3 lat należycie 

wykonał i zrealizował co najmniej 1 wystawę świetlną lub świetlno-muzyczną  na powierzchni 

od 1 000 do  5 000 m kw. oraz złoży wraz ofertą dowody potwierdzające należyte zrealizowanie 

wykazanych wystaw – 10 pkt. 

-  w przypadku braku Załącznika nr 3a do Ogłoszenia wraz z dowodami potwierdzającymi 

należyte zrealizowanie wystaw/braku Załącznika nr 3a do Ogłoszenia/braku dowodów 

potwierdzających należyte wykonanie wystaw - Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

3.2. Każdy z członków komisji oceni ofertę w każdym z trzech kryteriów wskazanych powyżej w ten 

sposób, że oceni ofertę pod kątem spełnienia wymagania i przyzna odpowiednią liczbę punktów. 

Punkty przyznane w danym kryterium przez członków komisji zostaną zsumowane a następnie 

podzielone przez liczbę członków komisji – wynik stanowić będzie ocenę oferty. 

3.3. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3.4. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma 

najwyższą ilość punktów w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert.  

3.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 

dodatkowych.  

3.6. W przypadku braku uzupełnienia przez Wykonawcę Załącznika nr 3a do Ogłoszenia lub w 

przypadku braku złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 3a do Ogłoszenia 

wraz z dowodami potwierdzającymi należyte zrealizowanie usług - Wykonawca otrzyma 0 

pkt.  
3.7. Zamawiający prosi o należytą staranność, ponieważ w przypadku braku Załącznika 3a do 

Ogłoszenia o zamówieniu wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi oraz brak 

oświadczenia dotyczącego aspektów środowiskowy – ochrona środowiska – recykling wystawy po 

zakończeniu jej użytkowania nie będzie miała zastosowania procedura opisana w art. 26 ust 3 i 4 

ustawy PZP. 

3.8. Zamawiający prosi o zamieszczenie w Załączniku nr 3a do Ogłoszenia opisu usługi, który w sposób 

nie budzący wątpliwości potwierdzi posiadane doświadczenie własne Wykonawcy, zgodnie z 

powyższym opisem kryterium Doświadczenie Wykonawcy. 

3.9. Zamawiający przyzna 0 punktów za usługę którą Wykonawca wskaże jednocześnie w załączniku 

nr  3 do Ogłoszenia i w załączniku nr 3a do Ogłoszenia.  

 

CZĘŚĆ IV 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy każdej części postępowania odrębnie) 

 

1.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

1.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006. 

1.4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie je przechowywał 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. 
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1.5. 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. Zmiana formy  zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

1.6. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego  i przekazane Wykonawcy w terminie 30 

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie. 

 

2. Unieważnienie postępowania 

2.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek określonych 

w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.2.  Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały 

mu przyznane. 

 

3. Udzielenie zamówienia 

 

3.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, mających zastosowanie, 

niniejszym Ogłoszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

3.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które będzie zawierać co 

najmniej: 

a) nazwę i imię nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz powodach wykluczenia 

wykonawcy, 

c) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty, 

d) o unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej. Wykonawca zobowiązany  jest do  stawienia  się  w  celu  podpisania umowy w  

terminie  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

4. Uchylanie się od zawarcia umowy 

4.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4.2. Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć nie wniesienie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewypełnienie obowiązków o których mowa 

w ust. 5 (Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy) lub dwukrotne niestawienie się w 

czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 

 

5. Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy. 

 

Przed zawarciem umowy, Wykonawca:  
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1) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – 

tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 

2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 

z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 

poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy) 

2) jest obowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o ile 

zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w Części IV, ust. 1, 

pkt. 1.2 Ogłoszenia. Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni 

przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy z uwagi na to, iż projekt zabezpieczenia, wymaga 

akceptacji Zamawiającego, 

3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinni oni 

przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów. Zasady współpracy podmiotów 

występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 

4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa kwalifikacyjnego typu „D” i „E”, Grupa 

I osób wskazanych w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

 

6. Istotne postanowienia umowy 

 

6.1. Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia 

Wykonawcą, a Zamawiającym określa Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 7a do Ogłoszenia 

oraz załącznik nr 7b do Ogłoszenia. 

 

7. Obowiązujące przepisy i pozostałe postanowienia 

 

7.1. W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają 

odpowiednio przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 

2014 r., Nr 94, s. 65), ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

7.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie 

polskiej (PLN).  

7.3. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze 

Ogłoszenie o zamówieniu ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

CZĘŚĆ V 

Postępowanie w przypadku niezgodnego z ustawą lub Ogłoszeniem działania Zamawiającego 

 

Wykonawcy  przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP.  

Środki ochrony prawnej przysługują 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 niniejszej ustawy. 

 

CZĘŚĆ VI 

Załączniki 

 

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Załącznik Nr 2a – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 3 – Wykaz usług  
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Załącznik Nr 3a – Wykaz usług – Doświadczenie Wykonawcy 

Załącznik Nr 4 – Wykaz osób 

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o dysponowaniu przestrzenią potrzebną do magazynowania/ 

przechowywania wystawy w okresach pomiędzy ekspozycjami 

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem i urządzeniami  niezbędnymi do prawidłowej 

realizacji wystawy 

Załącznik Nr 7a i 7b – Wzór umowy 

Załącznik Nr 8 – Formularz ofertowy  

Załącznik Nr 9 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

Załącznik nr 9 do Umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy 

Ogród Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na 

dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego,  

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum 

                                                  

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego,  

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

 

Jako realizację rozumie się następujące czynności: wykonanie zgodnie z projektem-  

dostarczonym przez Zamawiającego - dekoracji oraz urządzeń, montaż, demontaż, serwisowanie 

w tym usuwanie awarii, wad i usterek -warunki i terminy zostały opisane w umowie. Realizacja 

obejmuje również magazynowanie w okresach między ekspozycjami. 

Projekt wystawy stanowi Załącznik 1 do niniejszego OPZ, na jego podstawie i zgodnie z zawartymi 

w nim zaleceniami oraz zaleceniami Autora projektu wystawa powinna zostać wykonana. Zastrzega 

się jednak, że projekt dotyczy terenu większego niż określony w niniejszym zamówieniu. 

 

Ryc. Zakres Projektu:   

 
 

Realizacja wystawy „ Zimowy Ogród Króla”, której dotyczy niniejsze zamówienie ograniczać się 

będzie do następujących powierzchni: 

 

A. Dziedzińca Głównego o powierzchni łącznej ok. 9717 m kw. 
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B. Ogrodu Północnego, o powierzchni łącznej ok. 5765 m kw 

C. Tarasu Górnego, o powierzchni łącznej ok. 9731 mkw. 

 

Szczegółowy plan terenu (wraz z dokumentacją fotograficzną) objętego niniejszym zamówieniem wraz 

ze stosownymi objaśnieniami stanowią Ryc. 1 - 5. 

Ryc. 1 Plan terenu 

 

                          
 

Ryc. 2 Taras Górny, fot. W. Holnicki 
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Ryc. 3 Taras Górny, fot. W. Holnicki 

 
 

 

 

Ryc. 4 Ogród północny, fot. W. Holnicki 
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Ryc. 5 Dziedziniec Główny, fot. W. Holnicki 

 
 

Wymienione powierzchnie to w większości teren zabytkowych ogrodów przy Muzeum Pałacu w 

Wilanowie. Ich wyjątkowy charakter oraz walory historyczne, ograniczenia konserwatorskie i wysoki 

poziom artystyczny wymagają od Wykonawcy szczególnego podejścia, cechującego się przede 

wszystkim dbałością o powierzony teren oraz zabytki kultury i natury znajdujące się w jego obrębie. 

Ważne jest, aby wystawa wykonana została w sposób estetyczny, funkcjonalny i bezpieczny dla 

zwiedzających. Wykonawca winien respektować zasady obowiązujące w ogrodach przy 

rezydencjach/założeniach historycznych. 

 

Wymagany zakres prac: wykonanie zgodnie z projektem (stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ) 

dekoracji, urządzeń, montaż, demontaż, serwisowanie w tym usuwanie awarii, wad i usterek 

(warunki i terminy zostały opisane w umowie) oraz magazynowanie w okresach między 

ekspozycjami. 

Wszystkie elementy wystawy (instalacji) muszą być wykonane z elementów ogólnodostępnych, 

trudnopalnych, odpornych na warunki atmosferyczne (klasa ochronności minimum IP 44, obudowy 

punktów LED wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia oraz wyposażonego w gniazda 

umożliwiające łatwy serwis – wymianę poszczególnych segmentów instalacji). Należy użyć 

bezpiecznego oświetlenia LED o napięciu max. 36 V . Diody LED winny być rozmieszczone zgodnie z 

projektem. Elementy muszą być bezpieczne dla zwiedzających zgodnie z przepisami BHP i ochrony 

przeciwporażeniowej (EN 60529;2003 lub równoważne, EN SEP-E-001 lub równoważne, HD 

384.7.711 S1;2005 lub równoważne).  

Instalacja (wystawa) powinna być wykonana na aluminiowych konstrukcjach ze spawami w technologii 

TIG, malowana proszkowo. Wszystkie elementy muszą być wykonane w sposób zapewniający ich 

bezpieczne użytkowanie pod kątem norm elektrycznych. Elementy wsporcze i konstrukcje tworzące 

instalacje powinny być wykonane w spójnej, nierażącej kolorystyce, RAL, nawiązującej do barw 

otoczenia po zmroku. Elementy konstrukcyjne nie mogą mieć zakończonych ostro krawędzi, 

wystających elementów instalacji elektrycznej oraz nie mogą być wykonane z elementów łatwopalnych 

lub palnych. 
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Okablowania i mocowania elementów wystawy muszą być zabezpieczone tak, aby zapewnić swobodę 

poruszania się w ogrodach. Równocześnie nie mogą one uszkodzić systemu nawadniającego i 

istniejących nasadzeń oraz systemu podziemnego instalacji automatycznego naprowadzania kosiarki. 

Plan systemu nawadniającego, który jest na powierzchniach objętych zamówieniem oraz plan instalacji 

automatycznego naprowadzania kosiarki zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Wszystkie elementy wystawy muszą być zrealizowane pod nadzorem autorskim autora projektu oraz 

zgodnie z projektem.  

Zabrania się stosowania bez zgody Muzeum jakichkolwiek napisów czy reklam. Wszystkie elementy i 

konstrukcje muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i nie mogą stwarzać zagrożenia dla zwiedzających 

i mienia. 

Instalacja powinna być montowana i demontowana z zachowaniem należytej staranności i dbałości o 

elementy architektury ogrodowej, w tym nasadzenia. Wykonawca lub podwykonawcy powinien 

dysponować suchym (tj. o wilgotności poniżej 40% i temperaturze powyżej 0⁰C) magazynem, który 

zapewni prawidłowe warunki, w tym atmosferyczne do przechowywania instalacji (w tym czyszczenia 

i konserwacji) w okresach między ekspozycjami wystawy oraz umożliwi podjazd i 

rozładunek/załadunek instalacji na samochody ją transportujące. Jeśli z powodu nieodpowiednich 

warunków przechowywania instalacji okaże się, że nie jest możliwe jej eksponowanie w kolejnym 

sezonie lub konieczna jest jej naprawa koszty z tym związane ponosi w całości Wykonawca na zasadach 

opisanych szczegółowo w umowie 

Sterowniki animacji świetlnej muszą być umieszczone w obudowach zapewniających im właściwą i 

bezpieczną pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Uruchamianie dekoracji następować ma 

samoczynnie w ustalonych z Zamawiającym godzinach z uwzględnieniem możliwych przerw. Możliwa 

ma być też opcja załączania ręcznego. 

Wszystkie konstrukcje wsporcze instalacji powinny być demontowalne i zapewniać możliwość 

szybkiego montażu oraz demontażu. 

Wszystkie elementy wystawy muszą być odporne na trudne i zmienne warunki atmosferyczne, 

ponieważ będzie ona eksponowana w okresie jesienno-zimowym. Wykonawca powinien zapewnić 

wymianę elementów w przypadku konieczności dokonania napraw. 

Wykonawca musi zapewnić takie rozwiązania funkcjonalne, aby zwiedzający mogli swobodnie 

poruszać się w obrębie wystawy. Ponadto, konieczne jest, aby spełnione zostały wszystkie zalecenia 

określone w projekcie wystawy, dotyczące przede wszystkim: dostępności ekspozycji dla osób z 

niepełnosprawnościami, oznakowania, zapewnienia odpowiedniej komunikacji. 

Jeśli w kolejnym sezonie ekspozycyjnym, w trakcie montażu Wystawy, zostaną stwierdzone 

uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania wystawy, Wykonawca będzie 

musiał ponieść koszt naprawy ekspozycji. 

Wykonawca winien również udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres od dnia odbioru 

Wystawy, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wystawy do 30.03.2022 r., a w przypadku awarii, 

wad i usterek podejmować się jej naprawy niezwłocznie na własny koszt i we własnym zakresie. 

Zastrzega się, że na zakończenie prac związanych z realizacją Wystawy przed każdym pierwszym dniem 

eksponowania wystawy w danym sezonie (w terminach określonych w harmonogramie realizacji 

Wystawy) wymagane jest komisyjne potwierdzenie odbioru Wystawy od Wykonawcy potwierdzony 

protokołem odbiory wystawy stanowiącym załącznik do umowy, który potwierdzi prawidłowość jej 

wykonania, realizacji Wystawy i zgodność z projektem. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w Projekcie po konsultacji i zgodzie Autora Projektu. 

Zmiany projektu nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje następujący harmonogram realizacji Wystawy, który stanowić będzie 

również załącznik do umowy z Wykonawcą: 

 

I sezon 2020/2021  

do dnia 4 września 2020 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę  

do dnia 9 października 2020 r. – protokolarny odbiór wystawy  
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10 października 2020 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

7 marca 2021 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

do dnia 7 kwietnia 2021 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

kwiecień 2021 r. – październik 2021 r. – okres magazynowania wystawy 

 

II sezon 2021/2022 

do dnia 10 września 2021 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę  

do dnia 15 października 2021 r. – protokolarny odbiór wystawy   

16 października 2021 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022  

6 marca 2022 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022 

6 kwietnia 2022 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

 

Zastrzega się, że powyższe terminy  mogą ulec zmianie.  

 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum 

 

Jako realizację rozumie się następujące czynności: wykonanie wizualizacji wystawy oraz montaż, 

demontaż, serwisowanie w tym usuwanie awarii, wad i usterek -warunki i terminy zostały opisane 

w umowie. Realizacja obejmuje również magazynowanie w okresach między ekspozycjami.  

 

Karuzela Świetlna - dekoracja obrotowa w formie karuzeli, w historyzującej formie, która powinna 

nawiązywać do ornamentyki barkowej pałacu Jana III w Wilanowie.  

Wymiary konstrukcji: średnica min. 6 m i wysokości min. 5,5 m, strefa funkcjonowania karuzeli to 

około 40m2. Konstrukcja wykonana z dobranych konstrukcyjnie profili i kształtek aluminiowych 

spawanych TIG, oraz elementów konstrukcji stalowych, malowanych proszkowo na kolor złoty.  

Zamawiający preferuje nawiązanie do elementów kojarzących się z florą i fauną Ogrodów.                       

Barwa użytego światła winna wpisywać się w charakter otaczającej architektury oraz krajobraz zabytku. 

Dekoracja iluminowana profesjonalną lampką LED, przewody z klasą ochronności IP44, zakończone 

wtyczkami umożliwiającymi szybką wymianę w przypadku uszkodzenia, dopasowaną do istniejącego 

systemu zasilania pozostałych dekoracji. Maksymalna odległość pomiędzy punktami LED do 15cm, 

przewód w kolorze przeźroczystym lub złotym, diody LED muszą posiadać dodatkową osłonę z 

materiału odpornego na uderzenia np. policarbonat. Ze względu na użycie w przestrzeni publicznej 

wymagane zasilanie do 36V, oraz odporność na uderzenia klasy IK6. Minimalna ilość 15000 punktów 

LED, o barwie ciepłej i zimnej, iluminacja musi być przystosowana do pracy w trudnych warunkach 

atmosferycznych, wszystkie kable zasilające powinny posiadać II klasę ochronności, gumowane kable 

zasilające, Wymagane jest, aby użyte diody LED zapewniały strumień światła w zakresie 100-70% 

jasności początkowej przez min 2000 godzin.                                     

Forma dekoracji ma z jednej strony podkreślać kontrasty charakterystyczne dla sztuki baroku, z drugiej 

jednak musi być elegancka, by korespondować ze stylem obiektu. Obrotowa, zwieńczona rodzajem 

baldachimu lub dekoracyjnego zadaszenia platforma z zamontowanymi obrotowymi siedziskami w 

kształcie np. sań o formie łabędzi czy obrotowych form. Np. kul z możliwością siadania. Głębokość 

posadowienia min. 50cm.Ruch karuzeli i światła powinien być harmonijny i spokojny. Dekoracja będzie 

wyposażona w automatycznie sterowany elektryczny system bezpieczeństwa, uniemożliwiający 

rozpędzenie dekoracji powyżej prędkości 4 obrotów na minutę. Dekoracja przeznaczona dla dzieci pod 

opieką dorosłych oraz osób dorosłych. 

Wizualizacja Wystawy powinna przewidzieć dostępności ekspozycji dla osób z niepełnosprawnościami, 

oznakowania, zapewnienia odpowiedniej komunikacji. 

Wykonawca w terminie określonym w harmonogramie realizacji wystawy  jest zobowiązany 

przedstawić do akceptacji wizualizacje Karuzeli świetlnej.  
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Realizacja wystawy, której dotyczy niniejsze zamówienie ograniczać się będzie do następujących 

powierzchni: 

A. Dziedzińca Głównego o powierzchni łącznej ok. 9717 m kw. 

B. Ogrodu Północnego, o powierzchni łącznej ok. 5765 m kw 

C. Tarasu Górnego, o powierzchni łącznej ok. 9731 mkw. 

Zamawiający zastrzega, iż dokładna lokalizacja ustawienia Wystawy zostanie ustalona z Wykonawcą 

po podpisaniu umowy. 

Szczegółowy plan terenu (wraz z dokumentacją fotograficzną) objętego niniejszym zamówieniem wraz 

ze stosownymi objaśnieniami stanowią Ryc. 1 - 5. 

 

 

Ryc. 2 Plan terenu 
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Ryc. 2 Taras Górny, fot. W. Holnicki 

 
 

 

Ryc. 3 Taras Górny, fot. W. Holnicki 
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Ryc. 4 Ogród północny, fot. W. Holnicki 

 
 

Ryc. 5 Dziedziniec Główny, fot. W. Holnicki 

 
 

Wymienione powierzchnie to w większości teren zabytkowych ogrodów przy Muzeum Pałacu w 

Wilanowie. Ich wyjątkowy charakter oraz walory historyczne, ograniczenia konserwatorskie i wysoki 

poziom artystyczny wymagają od Wykonawcy szczególnego podejścia, cechującego się przede 
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wszystkim dbałością o powierzony teren oraz zabytki kultury i natury znajdujące się w jego obrębie. 

Ważne jest, aby wystawa wykonana została w sposób estetyczny, funkcjonalny i bezpieczny dla 

zwiedzających. Wykonawca winien respektować zasady obowiązujące w ogrodach przy 

rezydencjach/założeniach historycznych. 

 

Instalacja powinna być montowana i demontowana z zachowaniem należytej staranności i dbałości 

o elementy architektury ogrodowej, w tym nasadzenia. Wykonawca lub podwykonawcy powinien 

dysponować suchym (tj. o wilgotności poniżej 40% i temperaturze powyżej 0⁰C) magazynem, który 

zapewni prawidłowe warunki, w tym atmosferyczne do przechowywania instalacji (w tym czyszczenia 

i konserwacji) w okresach między ekspozycjami wystawy oraz umożliwi podjazd i 

rozładunek/załadunek instalacji na samochody ją transportujące. Jeśli z powodu nieodpowiednich 

warunków przechowywania instalacji okaże się, że nie jest możliwe jej eksponowanie w kolejnym 

sezonie lub konieczna jest jej naprawa koszty z tym związane ponosi w całości Wykonawca na zasadach 

opisanych szczegółowo w umowie 

Sterowniki animacji świetlnej muszą być umieszczone w obudowach zapewniających im właściwą i 

bezpieczną pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Uruchamianie dekoracji następować ma 

samoczynnie w ustalonych z Zamawiającym godzinach z uwzględnieniem możliwych przerw. Możliwa 

ma być też opcja załączania ręcznego. 

Wszystkie konstrukcje wsporcze instalacji powinny być demontowalne i zapewniać możliwość 

szybkiego montażu oraz demontażu. 

Wszystkie elementy wystawy muszą być odporne na trudne i zmienne warunki atmosferyczne, 

ponieważ będzie ona eksponowana w okresie jesienno-zimowym. Wykonawca powinien zapewnić 

wymianę elementów w przypadku konieczności dokonania napraw. 

Wykonawca musi zapewnić takie rozwiązania funkcjonalne, aby zwiedzający mogli swobodnie 

poruszać się w obrębie wystawy. Ponadto, konieczne jest, aby spełnione zostały wszystkie zalecenia 

określone w projekcie wystawy, dotyczące przede wszystkim: dostępności ekspozycji dla osób z 

niepełnosprawnościami, oznakowania, zapewnienia odpowiedniej komunikacji. 

Jeśli w kolejnym sezonie ekspozycyjnym, w trakcie montażu Wystawy, zostaną stwierdzone 

uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania wystawy, Wykonawca będzie 

musiał ponieść koszt naprawy ekspozycji. 

Wykonawca winien również udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres od dnia odbioru 

Wystawy, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wystawy do 30.03.2022 r., a w przypadku awarii, 

wad i usterek podejmować się jej naprawy niezwłocznie na własny koszt i we własnym zakresie. 

Zastrzega się, że na zakończenie prac związanych z realizacją Wystawy przed każdym pierwszym dniem 

eksponowania wystawy w danym sezonie (w terminach określonych w harmonogramie realizacji 

Wystawy) wymagane jest komisyjne potwierdzenie odbioru Wystawy od Wykonawcy potwierdzony 

protokołem odbiory wystawy stanowiącym załącznik do umowy, który potwierdzi prawidłowość jej 

wykonania, realizacji Wystawy i zgodność z wizualizacją. 

 

Zamawiający przewiduje następujący harmonogram realizacji Wystawy, który stanowić będzie 

również załącznik do umowy z Wykonawcą: 

 

 

do dnia  10 sierpnia 2020 r. – przekazanie do akceptacji wizualizacji karuzeli świetlnej 

 

Muzeum przewiduje protokolarny odbiór wizualizacji Wystawy zgodnie z Protokołem odbioru 

wizualizacji Wystawy stanowiący załącznik nr 6 do Umowy. Protokół odbioru wizualizacji Wystawy 

będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, Muzeum zobligowane jest w terminie do 

2 dni roboczych do przedstawienia Przyjmującemu Zamówienie uwag do przedstawionej wizualizacji 

Wystawy. W nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych Przyjmujący Zamówienie zobligowany 

jest do ustosunkowania się do uwag Muzeum. Po wprowadzeniu poprawek do wizualizacji Wystawy, 

Wykonawca niezwłocznie zgłasza wizualizację Wystawy do ponownego odbioru przez Muzeum. 
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Dopiero po uzyskaniu akceptacji Wizualizacji Wystawy przez Muzeum na podstawie Protokołu odbioru 

wizualizacji Wystawy, Przyjmujący Zamówienie uprawniony jest do przystąpienia do realizacji 

Wystawy.  

 

I sezon 2020/2021 

  

do dnia 4 września 2020 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę 

do dnia 9 października 2020 r. – protokolarny odbiór wystawy 

10 października 2020 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

7 marca 2021 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

do dnia 7 kwietnia 2021 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

kwiecień 2021 r. – październik 2021 r. – okres magazynowania wystawy 

 

II sezon 2021/2022 

 

do dnia 10 września 2021 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę 

do dnia 15 października 2021 r. – protokolarny odbiór wystawy   

16 października 2021 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022  

6 marca 2022 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022 

6 kwiecień  2022 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

 

Zastrzega się, że powyższe terminy  mogą ulec zmianie. 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. 

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego,  Ogrodu 

Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

działając w imieniu Wykonawcy: 

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

 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) – dalej jako: ustawa Pzp) 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. Oświadczam (jeżeli nie dotyczy to należy przekreślić ten punkt), 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 lub  art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp/. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

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

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

5. Oświadczam (jeżeli nie dotyczy to należy przekreślić ten punkt), że w stosunku do 

następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

…………………………………………… 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 

24 ust 1 pkt 12-22  i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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……………………………… 

/pieczęć Wykonawcy/ 

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

/Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

  

Załącznik nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* 

/składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) –  dalej jako: ustawa Pzp/  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ /o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp/ 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. 

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego,  Ogrodu 

Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

działając w imieniu Wykonawcy: 

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

 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZAMY: 

 iż nie należymy do żadnej grupy kapitałowej** 

 iż nie należymy/należymy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp, z innymi wykonawcami, wskazanymi w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej 

przez Zamawiającego na stronie podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej,  którzy w terminie 

złożyli oferty w postępowaniu. 

*niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Wykonawca wraz ze składanym oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

** niepotrzebne skreślić 
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…………………………… 

/pieczęć Wykonawcy/ 

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

/Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

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

(nazwa Wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie) 

 

WYKAZ WYKONANANYCH USŁUG 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. 

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, 

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum 

 

znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

 

 

Dotyczy części nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu 

Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

 

oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) wykonaliśmy następujące usługi: 

 

Lp

. 
Podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonana  

(nazwa, siedziba) 

Termin wykonania usług 

(miesiąc/rok) 

Zakres wykonanych usług (należy 

wskazać informacje pozwalające 

na dokonanie oceny spełnienia 

warunku opisanego w CZĘŚCI II) początek koniec 

     

     

     

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające wykonanie usług w sposób należyty. 
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Dotyczy części nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum           

      

oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) wykonaliśmy następujące usługi: 

 

Lp

. Podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonana  

(nazwa, siedziba) 

Termin wykonania usług 

(miesiąc/rok) 

Zakres wykonanych usług 

(należy wskazać informacje 

pozwalające na dokonanie oceny 

spełnienia warunku opisanego w 

CZĘŚCI II) 
początek koniec 

     

     

     

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające wykonanie usług w sposób należyty. 

   

 

 

                                                                                       

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

                  (osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 38 z 103  

 

Załącznik nr 3a do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

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

(nazwa Wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie) 

 

WYKAZ WYKONANANYCH USŁUG 

- na potrzeby oceny w ramach kryterium Doświadczenie Wykonawcy 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. 

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, 

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum 

 

znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

 

 

Dotyczy części nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu 

Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

 

oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) wykonaliśmy następujące usługi: 

 

Lp

. Podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonana  

(nazwa, siedziba) 

Termin wykonania usług 

(miesiąc/rok) 

Zakres wykonanych usług 

(należy wskazać informacje 

pozwalające na dokonanie oceny 

kryterium opisanego w CZĘŚCI 

II) 
początek koniec 

     

     

     

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że powyższe usługi zostały wykonane należycie: 

protokoły odbioru lub referencje (dodatkowo Wykonawca może dołączyć zdjęcia lub wizualizację 
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instalacji świetlnych), zgodnie z Częścią II  B pkt 1 ppkt 4)Ogłoszenia. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zakresu wskazanego w pkt 1.2.1 w ramach tej samej 

umowy lub w ramach co najmniej dwóch umów. 

 

 

Dotyczy części nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum           

      

oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) wykonaliśmy następujące usługi: 

 

Lp

. Podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonana  

(nazwa, siedziba) 

Termin wykonania usług 

(miesiąc/rok) 

Zakres wykonanych usług 

(należy wskazać informacje 

pozwalające na dokonanie oceny 

kryterium opisanego w CZĘŚCI 

II) 
początek koniec 

     

     

     

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że powyższe usługi zostały wykonane należycie: 

protokoły odbioru lub referencje (dodatkowo Wykonawca może dołączyć zdjęcia lub wizualizację 

instalacji świetlnych), zgodnie z Częścią II  B pkt 1 ppkt 4)Ogłoszenia. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zakresu wskazanego w pkt 1.2.3 w ramach tej samej 

umowy lub w ramach co najmniej dwóch umów. 

   

 

 

                                                                                             

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

      (osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)  
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

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

(nazwa Wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie) 

 

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. 

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, 

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum 

 

znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

 

 

Dotyczy części nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu 

Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

 

oświadczam, że dysponuję następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

Lp.  

Funkcja 

Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje  

 (dot. każdej osoby)  

uprawnienia 

elektryczne (należy 

wskazać informacje 

pozwalające na 

dokonanie oceny 

spełnienia warunku 

opisanego w Części II 

Ogłoszenia o 

zamówieniu) 

Doświadczenie 

(Zakres 

wykonywanych 

czynności w 

zamówieniu ) 

Podstawa do 

dysponowania 

osobami 

1. Zespół 

elektryków 

    

2.     

 

Oświadczam, że osoby, które będą wykonywały zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 
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Dotyczy części nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum           

      

oświadczam, że dysponuję następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

Lp.  

Funkcja 

Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje  

 (dot. każdej osoby)  

uprawnienia 

elektryczne (należy 

wskazać informacje 

pozwalające na 

dokonanie oceny 

spełnienia warunku 

opisanego w Części II 

Ogłoszenia o 

zamówieniu) 

Doświadczenie 

(Zakres 

wykonywanych 

czynności w 

zamówieniu ) 

Podstawa do 

dysponowania 

osobami 

1. Zespół 

elektryków 

    

2.     

 

Lp.  

Funkcja 
Imię i nazwisko 

 

Doświadczenie (Zakres 

wykonywanych czynności w 

zamówieniu ) [należy wskazać 

informacje pozwalające na 

dokonanie oceny spełnienia 

warunku opisanego w Części II 

Ogłoszenia o zamówieniu] 

Podstawa do 

dysponowania 

osobami 

1. Projektant    

Oświadczam, że osoby, które będą wykonywały zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 

 

            

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

      (osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

 

Wykonawca: 

 

 

Nazwa (pełna):  

 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj):  

 

NIP/PESEL 

KRS/CEiDG 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 

750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843 ze zm.), pn. Usługa realizacji 

czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, 

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum oświadczam, co następuje: 
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*dotyczy części nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród 

Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu 

Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

 

Oświadczam, że dysponuje odpowiednią przestrzenią do przechowywania/magazynowania wystawy w 

okresach pomiędzy ekspozycjami. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że wystawa świetlno-muzyczna będzie przechowywana w sposób należyty 

i bierzemy pełną  odpowiedzialność za stan jej przechowywania/magazynowania. 

 

*dotyczy części nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród 

Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna 

na terenie Muzeum 

 

Oświadczam, że dysponuje odpowiednią przestrzenią do przechowywania/magazynowania wystawy w 

okresach pomiędzy ekspozycjami. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że wystawa świetlno-muzyczna będzie przechowywana w sposób należyty 

i bierzemy pełną  odpowiedzialność za stan jej przechowywania/magazynowania. 

 

 

 

 

 

…………….……. dnia ………….……. r.  ………………………………………… 

(miejscowość)                                                                                          (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

 

Wykonawca: 

 

 

Nazwa (pełna):  

 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj):  

 

NIP/PSESEL 

KRS/CEiDG 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 

750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018  r., poz. 1986 ze zm.) pn. Usługa realizacji 

czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, 

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum, znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

oświadczam, co następuje: 
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*dotyczy części nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród 

Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu 

Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

 

Oświadczam, że dysponuje odpowiednim sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowej 

realizacji wystawy świetlno-muzycznej na ternie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

 

 

*dotyczy części nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród 

Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna 

na terenie Muzeum 

 

 

Oświadczam, że dysponuje odpowiednim sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowej 

realizacji wystawy świetlno-muzycznej na ternie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

 

 

 

(*skreślić niepotrzebne)  

 

 

…………….……. dnia ………….……. r.                         ………………………………………… 

(miejscowość),                                                                                                 (podpis) 
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Załącznik nr 7a do Ogłoszenia  

 

UMOWA Nr ................................. KR/GM/2020 

 

zawarta w Warszawie, w dniu .........................................., pomiędzy: 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 

02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, 

REGON 010956038, reprezentowanym przez: 

1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 

2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 

zwanym dalej Muzeum, 

a 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 

Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą 

pod firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 

…………………,  

2) w przypadku spółki należy wpisać: 

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której 

Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi 

KRS pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 

Reprezentowanym przez: 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 

z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 

zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie, 

 

w wyniku dokonania przez Muzeum wyboru oferty Przyjmującego Zamówienie w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa treści 

następującej, zwana dalej Umową: 

 

 

§ 1 
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1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać dla Muzeum zlecenie polegające na: realizacji 

czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie na terenie Tarasu Górnego oraz Ogrodu Północnego w latach 2020-2022, zgodnie 

ze złożoną ofertą, wymaganiami Muzeum określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu, zwane dalej 

Ogłoszeniem i Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy, zwane dalej  

„Zleceniem” lub „Wystawą”.  

2. Dokumenty tworzące Umowę uznaje się za wzajemnie objaśniające się.  W przypadku rozbieżności 

lub dwuznaczności będą one odczytywane i interpretowane jako części Umowy w następującym 

porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa wraz z Załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami powstałymi w trakcie realizacji 

i uznanymi przez obie Strony za część Umowy; 

2) Ogłoszenie, wraz z wyjaśnieniami  oraz zmiany treści Ogłoszenia; 

3) Oferta Przyjmującego Zamówienie datowana na ……….2020 r. wraz z załącznikami do tej 

Oferty; 

4) Aneksy będą nadrzędne nad dokumentami, które modyfikują. 

3. Zlecenie realizowane będzie etapami według Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Przyjmujący Zamówienie wykona Zlecenie na terenie Muzeum i w swojej siedzibie w sposób 

określony w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.  

5. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za utratę, 

uszkodzenie lub zniszczenie mienia Muzeum, nie mniejszą niż wartość obiektów.  

6. Przyjmujący Zamówienie oraz Podwykonawca zobligowany jest do posiadania polisy od 

odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie niższą niż 

400.000 zł. Kopię polisy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązuje się dostarczyć Muzeum przed podpisaniem umowy, jej kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem, stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. Przyjmujący Zamówienie oraz 

Podwykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę nie niższą niż 400.000 zł w całym okresie trwania umowy. Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązany jest również przedłożyć Muzeum, potwierdzone za zgodność z oryginałem dowody 

zapłaty składek ubezpieczeniowych, najpóźniej następnego dnia po upływie terminów zapłaty, pod 

rygorem dokonania zapłaty przez Muzeum na koszt Przyjmującego Zamówienie. Poniesione z tego 

tytułu koszty Muzeum potrąci z zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 

7. Przyjmujący Zamówienie zrealizuje Wystawę z materiałów własnych. 

8. Przyjmujący Zamówienie odpowiada za wykonanie, obsługę, przechowywanie, montaż i demontaż 

i transport Wystawy oraz utylizację wystawy i ponosi również koszty z tym związane. 

9. Koszty związane z poborem energii elektrycznej Wystawy w okresach jej ekspozycji obciążają 

Muzeum.  

10. Koszty napraw, serwisowania Wystawy, oraz wszelkie inne koszty związane i powstałe w trakcie 

używania Wystawy ponosi Przyjmujący Zamówienie. 

11. Koszty sprzątania, odśnieżania i odladzania terenu na którym realizowana jest Wystawa pokrywa 

Muzeum.  

 

§ 2 

1. Strony ustalają termin wykonywania Zlecenia od dnia podpisania umowy  do dnia 06.04.2022 

r., przy czym  poszczególne terminy eksponowania Wystawy zawarte są w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 

2. Muzeum przewiduje protokolarny odbiór Wystawy zgodnie z Protokołem odbioru Wystawy 

stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy każdorazowo przed każdą ekspozycją wskazaną w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Muzeum przewiduje wydanie terenu pod Wystawę oraz odbiór terenu zgodnie z Protokołem 

wydania/odbioru terenu przed/po eksponowaniu Wystawy świetlno-muzycznej stanowiącym 
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załącznik nr 8 do Umowy w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  

4. Dla umożliwienia Przyjmującemu Zamówienie wykonania czynności opisanych niniejszą umową, 

w zakresie montażu danej ekspozycji Wystawy, każdorazowo w terminie nie krótszym niż 14 dni 

przed dniem rozpoczęcia tych czynności, Muzeum przekaże Przyjmującemu Zamówienie miejsce 

montażu dla wykonania tych czynności. Przygotowanie miejsca wykonania czynności montażu, w 

tym jego odpowiednie wyposażenie w punkty  dostępu do sieci elektrycznej obciąża Muzeum.  

5. Muzeum przygotuje punkty dostępu do sieci elektrycznej na własny koszt,  14 dni przed 

rozpoczęciem montażu Wystawy.  

6. Przyjmujący Zamówienie dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w 

realizacji Zlecenia w stosunku do terminów wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(załącznik nr 1 do Umowy) opracowanego przez Przyjmującego Zamówienie bez względu na 

przyczynę ich powstawania. 

7. W przypadku stwierdzenia braków i/lub wad i/lub zgłoszenia zaleceń i/lub uwag dotyczących 

wykonywanego Zlecenia lub wykonanego Zlecenia w całości lub części, Przyjmujący Zamówienie 

jest zobowiązany do usunięcia braków i/lub wad oraz wprowadzenia uwag i/lub zaleceń Muzeum 

w terminie wskazanym przez niego. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wówczas do 

usunięcia braków i/lub  wad oraz wprowadzenia uwag i/lub zaleceń Muzeum na własny koszt i 

powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usunięcie braków i/lub wad 

lub niewprowadzenie uwag i/lub zaleceń Muzeum w zakreślonym przez Muzeum terminie stanowi 

podstawę do naliczenia kar umownych na podstawie § 4 umowy. 

8. Muzeum zastrzega sobie kontrolę realizacji Umowy pod kątem jej zgodności ze złożoną ofertą, 

wymaganiami Muzeum określonymi w Ogłoszeniu i załączniku nr 9 do Umowy  (Opis Przedmiotu 

Zamówienia),  na każdym etapie jej realizacji. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wydać na 

żądanie Muzeum wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Umowy. 

 

§ 3 

1. Muzeum nabywa  autorskie prawa majątkowe do Wystawy (jej części lub całości) z chwilą jej 

wydania przez cały okres obowiązywania na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności 

wymienionych poniżej: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

d) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą 

f) wystawianie, 

g) wyświetlanie, 

h) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji 

i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

i) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity, 

j) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) Wystawy  m. in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 

2. Przyjmujący Zamówienie przenosi na Muzeum wyłączne prawo do eksponowania Wystawy. 

3. Przyjmujący Zamówienie udziela  licencji Muzeum na fotografowanie i filmowanie Wystawy przez 

cały czas trwania niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”) na wszelkich polach eksploatacji, w 

szczególności wymienionych poniżej: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 
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c) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

d) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą 

f) wystawianie, 

g) wyświetlanie, 

h) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji 

i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

i) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity, 

j) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) Wystawy m. in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 

4. W zakresie opisanym w ust. 3 pkt. a)-j) , Muzeum jest uprawnione udzielać na zasadach dalszej 

licencji (sublicencji) oraz przenosić na osoby trzecie  udzielonej w dniu odebrania Wystawy licencji, 

a Przyjmujący Zamówienie nie będzie wnosił względem Muzeum żadnych roszczeń w tym zakresie. 

5. Muzeum ma prawo do dokonywania w  Wystawie koniecznych zmian oraz opracowań, a 

Przyjmujący Zamówienie wyraża na to zgodę. 

6. Muzeum przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do uzyskania od osób, którymi posługiwać się będzie 

przy realizacji niniejszej umowy, majątkowych praw autorskich do  Wystawy w zakresie 

niezbędnym do przeniesienia ich na Muzeum, a opisanym w niniejszym paragrafie. 

 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań   

wynikających z umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2. 

2. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Muzeum kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu danego Etapu Zlecenia, określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym ujętych w załączniku nr 1 do Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego netto  wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku 

do terminów określonych na realizację danego Etapu Zlecenia;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy protokolarnym Odbiorze Wystawy  lub przy 

protokolarnym Odbiorze/zdaniu terenu w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego netto wskazanego w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy przez Muzeum lub Przyjmującego Zamówienie, z przyczyn zależnych 

i/lub zawinionych od Przyjmującego Zamówienie w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego 

netto wskazanego w §7 ust. 1 umowy; 

d) z tytułu niewykonania zamówienia zgodnie z Ofertą w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każdy przypadek w nieprawidłowości wykonania zamówienia; 

e) z tytułu niewykonania recyklingu instalacji po zakończeniu jej użytkowania zgodnie ze złożoną 

ofertą w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 

f) z tytułu nie posiadania przez Przyjmującego Zamówienie lub Podwykonawcę ubezpieczenia OC 

i NNW zgodnie ze złożoną ofertą  w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy 

złotych); 

g) w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu 

podpisanej klauzul informacyjnej zgodnie z § 19 ust. 4 niniejszej umowy odrębnie za każdą nie 

przekazaną klauzulę  

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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4. Muzeum przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w §7 ust. 9 Umowy. 

5. Przyjmującemu Zamówienie bez zgody Muzeum nie przysługuje prawo do potrącania 

wierzytelności z tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń. 

6. Niezależnie od zapisów ust. 2 powyżej w razie zwłoki Przyjmującego Zamówienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy protokolarnym Odbiorze Wystawy  lub przy protokolarnym Odbiorze/zdaniu 

terenu lub w okresie gwarancji lub rękojmi Muzeum jest uprawnione do wykonania tych czynności 

zastępczo na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie, na co Przyjmujący Zamówienie podpisując 

niniejszą Umowę wyraża zgodę. 

 

§ 5 

W razie nie dotrzymania przez Przyjmującego Zamówienie warunków Umowy, wynagrodzenie 

określone w § 7 ust. 1  w całości mu nie przysługuje. 

 

§ 6 

1. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją Wystawy tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją zrealizować  w czasie umówionym, Muzeum może bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do 

wykonania Wystawy. 

2. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych wyżej, Przyjmujący Zamówienie jest 

zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania stanowiącego kwotę 40 % wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 

10 do Umowy za realizację Wystawy w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

Wystawy oraz udzielenie licencji w zakresie opisanym w §3 Umowy   na kwotę ……………..zł 

(słownie: …………………….zł) brutto, w tym ……………..zł  (słownie: 

……………………………..zł) netto i obowiązująca stawka VAT.  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 nie podlega zmianie ani waloryzacji.  

3. W koszt wynagrodzenia wliczony jest zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 

Wystawy oraz jej obsługi i serwisu, a także utylizacji Wystawy. 

4. Opisane w ust. 1 wynagrodzenie płatne jest w dwóch częściach na podstawie wystawionej przez 

Przyjmującego Zamówienie faktury VAT: 

a) pierwszej w wysokości 50 % tj. ……………..zł brutto (słownie: ………….) do dnia 30.03.2021 

r. 

b) drugiej w wysokości 50 % tj. ………………..zł brutto (słownie:…………….), po podpisaniu 

Protokołu Odbioru terenu po eksponowaniu Wystawy (sezon nr II), 

Kwota wynagrodzenia jest niezmienna przez cały okres trwania realizacji Przedmiotu umowy i 

zawiera ona wszelkie koszty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Zlecenia.  

5. Dana część wynagrodzenia każdorazowo płatna jest przelewem na rachunek bankowy na podstawie 

faktury prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie, w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania faktury przez Muzeum. 
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6. Na fakturze Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator zadania 

Grzegorz Mazur”. 

7. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy ze strony Muzeum i jej rozliczenie 

oraz upoważnioną do podpisania protokołów: Protokół odbioru Wystawy, Protokół zdania/odbioru 

terenu przed/po eksponowaniu Wystawy jest Grzegorz Mazur.  

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Przyjmującego Zamówienie jest ……. 

8. Przyjmujący Zamówienie złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

kwoty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy brutto tj. …………zł (słownie: 

……………….........................) brutto w formie ………………… Wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy. 

9. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Muzeum  w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

terenu po eksponowaniu wystawy (sezon nr II)                                                                                                                                                                    

W przypadku przesunięcia terminu ukończenia Przedmiotu umowy i przedłużenia okresu rękojmi, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy również będzie odpowiednio przedłużone.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Muzeum z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym kar umownych i odstępnego, jak również 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Muzeum jest upoważnione do potrącania z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jak również z innych kwot należnych Przyjmującemu Zamówienie, 

wszelkich należności z tytułu kar umownych, należności z tytułu wykonania zastępczego i/lub 

innych odszkodowań należnych Muzeum na podstawie Umowy. 

11. Muzeum przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

jest zobowiązane powiadomić o tym Przyjmującego Zamówienie.  

 

§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać Zlecenie terminowo i bez wad. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum wad w Zleceniu może ono żądać ich nieodpłatnego 

usunięcia przez Przyjmującego Zamówienie. 

3. W przypadku akceptacji przez Muzeum obniżenia poziomu jakości Zlecenia lub nieterminowego 

wykonania Zlecenia z winy Przyjmującego Zamówienie Muzeum ma prawo obniżyć umówione 

wynagrodzenie o 30%. 

 

§ 9 

1. Przyjmujący Zamówienie udziela Muzeum gwarancji na Zlecenie będące przedmiotem Umowy na 

okres od dnia  odbioru Wystawy (Sezon I), tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru Wystawy do 

dnia 06.04.2022 r. Dokument gwarancji stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają uprawnień Muzeum z tytułu rękojmi.  

3. Przyjmujący Zamówienie na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego rozszerza swoją 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Muzeum do czasu wygaśnięcia gwarancji. 

4. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku nieprzystąpienia przez Przyjmującego 

Zamówienie do usunięcia wad i usterek lub realizacji usługi serwisowej w okresie dłuższym niż 2 

dni od zgłoszenia usterki lub  terminu wyznaczonego na wykonanie serwisu Muzeum uprawnione 

jest do odstąpienia od niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1.  Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że przed podpisaniem Umowy: 

a) zbadał miejsce realizacji Wystawy wraz z otoczeniem, 

b) stwierdził, iż charakter Wystawy, środki komunikacji, infrastruktura, zaplecze techniczne, 
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warunki realizacji prac oraz inne niezbędne czynniki warunkujące prawidłowe wykonanie 

Wystawy umożliwiają realizację Wystawy przez Przyjmującego Zamówienie, 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania 

Wystawy, zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu Wystawy osób i/lub 

podwykonawców o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do 

zakresu Wystawy, w szczególności, za których działania jak i zaniechania Przyjmujący Zamówienie 

ponosi odpowiedzialność prawną i materialną jak za swoje własne działania i/lub zaniechania. 

3. Wykaz osób, którymi Przyjmujący Zamówienie będzie się posługiwać przy realizacji Wystawy 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że osoby i/lub podwykonawcy, które w jego imieniu 

wykonywały będą poszczególne czynności objęte niniejszą Umową, posiadać będą stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby i/lub 

podwykonawcy, które/którzy w imieniu Przyjmującego Zamówienie będą bezpośrednio 

przebywały w miejscu realizacji Wystawy, będą posiadały aktualne badania lekarskie 

dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP, uzyskane przed 

przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków. 

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy przedstawicieli 

Muzeum, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Wystawy i/lub 

poszczególnych Etapów jej realizacji. 

6. Przyjmujący Zamówienie wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy 

wskazane przez niego w Wykazie osób skierowanych przez Przyjmującego Zamówienie do realizacji 

zamówienia  (Wykaz osób - załącznik nr 3 do Umowy)  przedstawionym w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

1) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że ww. osoby posiadają wymagane umiejętności i 

kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności. 

2) W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób wchodzących w skład 

zespołu Przyjmującego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zastępuje ją osobą 

zaakceptowaną przez Muzeum. Muzeum zastrzega, iż w takim przypadku Przyjmujący 

Zamówienie jest obowiązany wykazać, iż osoba zastępująca posiada co najmniej równoważne 

kwalifikacje i doświadczenie jak zastępowana osoba, tj. określone w odpowiednich 

postanowieniach Ogłoszenia. 

3) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Muzeum, jeżeli w 

okresie realizacji Wystawy zajdzie konieczność wykonania prac niezbędnych ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie  obiektów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

4) Kurator zadania uprawniony jest do weryfikacji tożsamości osób uczestniczących w 

wykonywaniu Wystawy. 

5) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zapewnić, żeby osoby, przy pomocy których 

Przyjmujący Zamówienie wykonuje Wystawę, nie poruszały się poza terenem wykonywania 

Wystawy i wyznaczonymi w tym celu obszarami (drogami) na terenie Muzeum. Granice tego 

obszaru zostaną wyznaczone przez Muzeum po podpisaniu umowy. Przyjmujący Zamówienie 

przyjmuje na siebie zobowiązanie do poinformowania o granicach obszaru realizacji Wystawy 

osób, przy pomocy których wykonuje Zlecenie.  

6) Przyjmujący Zamówienie odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do wykonywania Wystawy 

osób nietrzeźwych, osób pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osób 

zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych (w tym zwiedzających) oraz 

obiektów zabytkowych na terenie Muzeum, osób zakłócających porządek i/lub naruszających 

ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

7) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem podwykonawców i osób trzecich, 

którymi posługuje się Przyjmujący Zamówienie przy realizacji Umowy, a wynikających z 

zawartych przez Przyjmującego Zamówienie z tymi osobami i/lub podwykonawcami umów i/lub 

zleceń. 
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§ 11 

1. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za działania i 

zaniechania swoich  podwykonawców, pracowników, oraz osób, którymi posługuje się przy 

realizacji Umowy w tym wyrządzone szkody, jak za swoje własne. 

2. Przyjmujący Zamówienie w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje są już znane, poda nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, dostawców i usługodawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie danej części Umowy. Przyjmujący Zamówienie 

zawiadomi Muzeum o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w 

trakcie realizacji Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, 

dostawców, usługodawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 

Umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie odpowiada wobec Muzeum oraz osób trzecich za wszelkie działania lub 

zaniechania swoich Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Przyjmujący Zamówienie odpowiada wobec Muzeum za nienależyte wykonanie Umowy przez 

Podwykonawcę. 

5. W przypadku zlecania przez Przyjmującego Zamówienie części Umowy Podwykonawcom, do 

każdej faktury, Przyjmujący Zamówienie przedkłada oświadczenia Przyjmującego Zamówienie i 

Podwykonawców (podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały 

zapłacone. Zestawienie załączone do faktury VAT powinno zawierać wykaz prac wykonanych 

przez Podwykonawców objętych tą fakturą. 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Muzeum w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia faktury, oświadczeń Przyjmującego Zamówienie i Podwykonawców (podpisanych 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji danej części 

Umowy zostały zapłacone. 

7. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 5 i 6 przez Przyjmującego 

Zamówienie, Muzeum będzie uprawnione do wstrzymania płatności części wynagrodzenia objętego 

daną fakturą Przyjmującego Zamówienie do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub 

wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało 

zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

8. Przyjmujący Zamówienie posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy w 

trakcie realizacji Umowy po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Muzeum. 

9. W przypadku, gdy podwykonawca, który ma zostać zmieniony jest równocześnie podmiotem, z 

którego zasobów Przyjmujący Zamówienie korzystał w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany wykazaćMuzeum , że 

proponowany inny podwykonawca lub Przyjmujący Zamówienie samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Przyjmujący Zamówienie powołał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§12 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji pracy Muzeum i 

bezpieczeństwa jego majątku, określonych w załączniku nr 6 do Umowy.  

2. Muzeum  udostępni Przyjmującemu Zamówienie miejsce poboru energii elektrycznej Przyjmujący 

Zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania porządku w miejscu wykonywania Zlecenia na 

terenie Muzeum, a także bezpośrednio po ich zakończeniu, zobowiązany jest do uporządkowania 

miejsca prowadzenia prac i doprowadzenia go do stanu pierwotnego. W przypadku nie wykonania 

powyższych obowiązków, Muzeum obciąży Przyjmującego Zamówienie kosztami wszelkich prac 

porządkowych.  
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§ 13 

Warunki dodatkowe: 

a) Narzędzia pracy, materiały, urządzenia, oraz dozór własnego mienia zapewnia Przyjmujący 

Zamówienie na swój koszt, Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za to, by 

materiały i technologie stosowane w czasie wykonywania Zlecenia były nowe, oryginalne. 

b) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do uczestniczenia w posiedzeniach zwoływanych 

na wniosek Przyjmującego Zamówienie lub Muzeum. 

c) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do informowania Kuratora zadania, o konieczności 

zorganizowania posiedzenia z wyprzedzeniem minimum 1- dniowym.  

d) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do niewprowadzania na miejsce wykonywania 

Wystawy osób trzecich bez zgody kuratora zadania. 

e) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest na własny koszt zapewnić osobom realizującym 

Przedmiot umowy rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice oraz odzież ochronną w 

celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 

COVID-19. Osoby realizujące Przedmiot umowy w trackie przebywania na terenie Muzeum 

zobowiązane są do noszenia przyłbicy lub maseczki oraz rękawiczek jednorazowych i odzieży 

ochronnej. 

f) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do śledzenia komunikatów i stosowania się do 

wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz Zarządzeń  

Dyrektora Muzeum w sprawie zachowania ciągłości działania Muzeum w okresie stanu 

epidemii wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

§ 14 

Dopóki Zlecenie nie zostało ukończone, Muzeum może w każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc 

umówione wynagrodzenie. Jednakże w przypadku takim Muzeum może odliczyć to, co Przyjmujący 

Zamówienie oszczędził z powodu niewykonania Wystawy. 

§ 15 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 

z późn. zm.) oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu 

umowy. 

§ 16 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego  wystąpienie jest niezależne od 

Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:  

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 

embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona  na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, 

kary umowne  lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków  Umownych. 

3. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy 

w takim zakresie w jakim jest to praktycznie uzasadnione i możliwe, jak również musi podjąć 
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wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których nie wstrzymuje 

zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§17 

1. Muzeum ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) opóźnienie/opóźnienia w realizacji Wystawy powyżej 14 dni w stosunku do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, chyba że nie nastąpiły z winy Przyjmującego Zamówienie, 

2) przerwania wykonywania obowiązków Przyjmującego Zamówienie wynikających z Umowy, o 

ile przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 

3) jeżeli Przyjmujący Zamówienie wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Muzeum nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 

4) wykonywania Umowy przez Przyjmującego Zamówienie w sposób sprzeczny z jej 

postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków 

wynikających z Umowy, 

5) rozpoczęcie likwidacji Przyjmującego Zamówienie, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Przyjmującego Zamówienie, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, 

6) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych przez 

przepisy prawa i Muzeum uprawnień, 

7) wykonywania Wystawy przez osoby nie uzgodnione z Muzeum, 

8) naruszenie zobowiązania z §1 ust. 6  niniejszej Umowy, 

9) narażenia Muzeum na szkody, utratę dobrego imienia z winy Przyjmującego Zamówienie, 

2. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust. 3 

poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

3.  W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności określone 

w ust. 1 pkt. 9) niniejszego paragrafu Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez 

Przyjmującego Zamówienie oświadczenia Muzeum o wypowiedzeniu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają 

rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 

 

 

§ 18 

1. Muzeum i Przyjmujący Zamówienie podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i 

nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Muzeum i Przyjmujący Zamówienie nie będą w 

stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Muzeum  

 

§ 19 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rafy (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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, 

str. 1) (dalej: „RODO”) danych osobowych osób wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby 

reprezentujące Przyjmujący Zamówienie , jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację 

poszczególnych zadań wynikających z Umowy.  

2. Przyjmujący Zamówienie udostępnia niniejszym dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.  

3. Muzeum zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 2 powyżej 

wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w 
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szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub 

z nią związanych.  

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zrealizować w imieniu Muzeum obowiązek informacyjny 

wobec osób o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych 

Muzeum w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane 

na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych stanowiących 

załącznik nr 11 do Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych klauzul Muzeum. 

Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone Muzeum w terminie 30 dni od 

zawarcia niniejszej Umowy.  

 

§ 20 

Jeżeli Przyjmującego Zamówienie  stanowią podmioty związane umową konsorcjum to:  

1) podmioty wchodzące w jego skład będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne 

przed Muzeum za wykonanie Umowy;  

2) podmioty wchodzące w jego skład powiadomią Muzeum o swoim partnerze wiodącym (liderze), 

który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Przyjmującego 

Zamówienie; w szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące w skład konsorcjum 

udzielą pisemnego pełnomocnictwa do przyjmowania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy, 

pochodzących od Muzeum, a których potrzeba złożenia przez Muzeum może powstać w związku 

z zawarciem i wykonaniem Umowy, a ponadto z treści pełnomocnictwa wynikać będzie wyraźne 

upoważnienie partnera wiodącego (lidera) do przyjęcia od Muzeum oświadczenia woli lub 

wiedzy, nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego (lidera) i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne 

oraz  

3) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do informowania Muzeum o każdorazowej zmianie 

umowy regulującej współpracę partnerów konsorcjum, którzy wspólnie podjęli się wykonania 

przedmiotu Umowy;  

4) Partner wiodący (lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów;  

5) podmioty wchodzące w skład konsorcjum będą uprawnione wobec Muzeum w ten sposób, że 

Muzeum może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie 

któregokolwiek z nich zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie 

względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (solidarność wierzycieli).  

 

§ 21 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji 

Zlecenia, przekazywane będą pocztą elektroniczną, a następnie ich treść zostanie niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia umowy nie wymagają formy pisemnej. 

2. Wszelka korespondencja między Stronami umowy lub między Przyjmującym Zamówienie a 

Kuratorem zadania powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Muzeum i Kuratora zadania: 

Imię i Nazwisko: Grzegorz Mazur   

Adres: Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa      

Telefon: 225442797        

e-mail: gmazur@muzeum-wilanow.pl       
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Korespondencja kierowana do Przyjmującego Zamówienie: 

Imię i Nazwisko :  

Adres:     

Telefon:         

e-mail:     

4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony 

 

§ 22 

1. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w dwóch egzemplarzach dla 

Muzeum i jednym egzemplarzu dla Przyjmującego Zamówienie. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykaz załączników do umowy: 

a) Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

b) Załącznik nr 2 – Kopia Polisy 

c) Załącznik nr 3 – Wykaz osób 

d) Załącznik nr 4 – Warunki gwarancji 

e) Załącznik nr 5 – Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku. 

f) Załącznik nr 6 - Kopia Formularza Oferty Przyjmującego Zamówienie 

g) Załącznik nr 7 – Wzór protokołu odbioru Wystawy świetlno-muzycznej 

h) Załącznik nr 8 – Wzór protokołu zdania/odbioru terenu przed/po eksponowaniu Wystawy 

świetlno-muzycznej 

i) Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia 

j) Załącznik nr 10 – Kopia Formularza Oferty Przyjmującego Zamówienie 

k) Załącznik nr 11 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 

                 MUZEUM      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 1 do umowy  nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

Dotyczy: Realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca 

Głównego” w latach 2020-2022 

Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodny z planowanymi etapami prac, z tytułu realizacji danej 

części Zlecenia (kwoty netto/brutto). 

 

Wypłaty wynagrodzenia nastąpią wedle następującego harmonogramu: 

a) pierwszej w wysokości 50 % tj. ……………..zł brutto (słownie: ………….) do dnia 31.03.2021 

r. 

b) drugiej w wysokości 50 % tj. ………………..zł brutto (słownie:…………….), po podpisaniu 

Protokołu Odbioru terenu po eksponowaniu Wystawy (sezon nr II ostatni), 

 

I sezon 2020/2021  

do dnia 4 września 2020 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę  

do dnia 9 października 2020 r. – protokolarny odbiór wystawy  

10 października 2020 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

7 marca 2021 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

do dnia 7 kwietnia 2021 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

kwiecień 2021 r. – październik 2021 r. – okres magazynowania wystawy 

 

II sezon 2021/2022 

do dnia 10 września 2021 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę  

do dnia 15 października 2021 r. – protokolarny odbiór wystawy   

16 października 2021 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022  

6 marca 2022 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022 

do dnia 6 kwietnia 2022 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

 

Zastrzega się, że powyższe terminy  mogą ulec zmianie. 

 

 

MUZEUM      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 2 do umowy nr .......... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

 

(kopia dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i NNW). 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Wykaz osób 

 

Dotyczy: Realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca 

Głównego” w latach 2020-2022 

 

 

 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ………………………. 

 

 

 

 

MUZEUM      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Dotyczy: Realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca 

Głównego” w latach 2020-2022 

Warunki  gwarancji 

Przyjmujący Zamówienia gwarantuje właściwe wykonanie Zlecenia objętego Umową nr ……………… 

z dn. ………………… r. (zwaną dalej „Umową”), opisanego w § 1 i załącznikach do Umowy.  

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że Zlecenie zostało wykonane z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady, zarówno zauważalne jak i ukryte, zastosowanych materiałów 

oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania Wystawy, zarówno 

jako całości, jak i poszczególnych części składowych. 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 

wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji tj. okres od dnia  

odbioru Wystawy, tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru Wystawy (Sezon I ) do dnia 15.03.2022 r. 

  

1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad materiałowych użytych materiałów, 

wadliwym wykonaniu Wystawy oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.  

2. W przypadku stwierdzenia wad, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wskazanym przez Muzeum, na koszt własny. 

3. Muzeum zgłasza wadę pisemnie lub drogą elektroniczną z podaniem lokalizacji.  

4. Przyjmujący Zamówienie określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana).  

5. Przyjmujący Zamówienie powiadomi Muzeum o dokonanej naprawie, przekazując protokół 

naprawy gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  

6. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego faktu z 

Muzeum lub w przypadku braku reakcji  w terminie 2 dni od zgłoszenia (pkt. 3) Muzeum może 

usunąć powstałe wady na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie. W takim przypadku 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Muzeum kosztów 

usunięcia wady. 

7. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z naturalnego 

zużycia. 

8.   Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie obowiązywania gwarancji. 

 

………………………..………… 

(data, pieczęć i podpis 

Przyjmującego Zamówienie) 
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Załącznik nr 5 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku 

1. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał Zlecenie  na terenie Muzeum, począwszy od dnia 

rozpoczęcia umowy do dnia jej zakończenia. 

2. Zlecenie realizowane będzie na terenie Muzeum oraz w siedzibie własnej Przyjmującego 

Zamówienie, adres itp) ……………………… W trakcie realizacji Zlecenia na terenie Muzeum 

odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia lub uszczerbek w mieniu Muzeum 

powstałe podczas realizacji Zlecenia ponosi Przyjmujący Zamówienie. 

3. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu 

zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia powierzonego mu majątku Muzeum, w tym zwłaszcza 

muzealiów oraz odpowiedzialność z tytułu utraty przez nie ich wartości zabytkowej na skutek 

uszkodzenia lub zniszczenia.  

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących w Muzeum przepisów 

BHP oraz ppoż. 

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad korzystania 

z infrastruktury na terenie Muzeum.  

6. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia Muzeum oraz za spowodowanie w nim ubytku bez względu na przyczynę, 

w tym ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. 

7. W razie utraty lub zniszczenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 

pokrycia straty w kwocie odpowiadającej wartości tego mienia. 

8. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 

natychmiastowego zawiadomienia o tym Muzeum, o okolicznościach i zakresie uszkodzenia 

oraz zobowiązuje się do udokumentowania uszkodzeń mienia Muzeum. 

9. Kwotę odszkodowania odpowiadającego wartości mienia Muzeum, Przyjmujący Zamówienie 

wypłaci  Muzeum w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia utraty lub jego zniszczenia. 

10. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do 

pokrycia kosztów związanych z jego konserwacją, na podstawie programu konserwatorskiego 

przedstawionego przez Muzeum. 

11. Przyjmujący Zamówienie  dokona płatności, o której mowa w ust.  10, w terminie 14 dni od 

daty otrzymania faktury. Płatność należy uiścić na numer rachunku bankowego wskazany 

przez Muzeum. 

12. W razie nie uregulowania przez Przyjmującego Zamówienie należności, o której mowa w ust. 

8 i/lub 10, Muzeum jest uprawnione do dokonania potrącenia  kwot wskazanych w ust. 8 i/lub 

10 z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie wskazanego w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

          PRZYJMUJĄCY 

ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 6 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

 

 

Kopia oferty Przyjmującego Zamówienie 
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Załącznik nr 7 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Warszawa, data ………… 

 

Protokół odbioru Wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca 

Głównego” w latach 2020-2022   

Spisany w dniu:……………………….…….na podstawie umowy nr ……………………….. z 

dnia………………………….………. z Przyjmującym 

zamówienie………...…………………………… 

 

1. Skład Komisji 

 

Przyjmujący zamówienie 

a)………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………… 

e)…………………………………………………………………………………………. 

      Muzeum 

      a) ………………………………………………………………………………………… 

      b) ………………………………………………………………………………………… 

      c) ………………………………………………………………………………………… 

      d) ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ustalenia dotyczące przekazywanego placu  

 

a) opis i warunki korzystania zostały wyszczególnione w załączniku nr …….. do umowy 

nr……………………………………………………………………………………… 

b) Inne ustalenia, uwagi oraz stwierdzone uszkodzenia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 65 z 103  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Przyjmujący zamówienie:       Muzeum: 

 

1. 1. 

2.       2. 

3.        3. 

4.        4. 
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Załącznik nr 8 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Warszawa, data ………… 

 

Protokół wydania/odbioru terenu przed/po eksponowaniu Wystawy świetlno-muzycznej pt. 

„Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na terenie Tarasu 

Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego” w latach 2020-2022 

 

Spisany w dniu:……………………….…….na podstawie umowy nr ……………………….. z 

dnia………………………….………. z Przyjmującym Zamówienie 

………...…………………………… 

3. Skład Komisji 

 

Przyjmujący zamówienie 

a)………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………… 

e)…………………………………………………………………………………………. 

      Muzeum 

      a) ………………………………………………………………………………………… 

      b) ………………………………………………………………………………………… 

      c) ………………………………………………………………………………………… 

      d) ………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ustalenia dotyczące przekazywanego placu  

 

c) opis i warunki korzystania zostały wyszczególnione w załączniku nr …….. do umowy 

nr……………………………………………………………………………………… 

d) ustalenia dotyczące zasilania w media: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

e) Inne ustalenia, uwagi oraz stwierdzone uszkodzenia: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Przyjmujący zamówienie:       Muzeum: 

 

1. 1. 

2.       2. 

3.        3. 

4.        4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 68 z 103  

Załącznik nr 10 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

 

 

Kopia oferty Przyjmującego Zamówienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 69 z 103  

 

 

Załącznik nr 11 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Przyjmujący Zamówienie a ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim 

pracownikom/współpracownikom oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia 

publicznego oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej 

podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 

wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-

wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania 

związanego z zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w odniesieniu 

do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b 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). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 

oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 
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Okres przechowywania danych  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres 

do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych 

mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z 

Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak podania 

wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych i 

przekazanie ich celem przetwarzania przez Muzeum było konieczne w związku z zawarciem Umowy, a 

następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych byłaby 

niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 
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Załącznik nr 7b do Ogłoszenia  

 

UMOWA Nr ................................. KR/GM/2020 

 

zawarta w Warszawie, w dniu .........................................., pomiędzy: 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 

02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, 

REGON 010956038, reprezentowanym przez: 

1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 

2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 

zwanym dalej Muzeum, 

a 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 

Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą 

pod firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 

…………………,  

2) w przypadku spółki należy wpisać: 

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której 

Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi 

KRS pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 

Reprezentowanym przez: 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 

z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 

zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie, 

 

w wyniku dokonania przez Muzeum wyboru oferty Przyjmującego Zamówienie w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa treści 

następującej, zwana dalej Umową: 

 

 

 

 



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 72 z 103  

§ 1 

12. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać dla Muzeum zlecenie polegające na: realizacja 

czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum zgodnie ze złożoną 

ofertą, wymaganiami Muzeum określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu, zwane dalej Ogłoszeniem, 

i załączniku nr 9 do Umowy  (Opis Przedmiotu Zamówienia), zwanego dalej  „Zleceniem” lub 

„Wystawą”.  

13. Dokumenty tworzące Umowę uznaje się za wzajemnie objaśniające się.  W przypadku rozbieżności 

lub dwuznaczności będą one odczytywane i interpretowane jako części Umowy w następującym 

porządku pierwszeństwa: 

5) Umowa wraz z Załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami powstałymi w trakcie realizacji 

i uznanymi przez obie Strony za część Umowy; 

6) Ogłoszenie, wraz z wyjaśnieniami  oraz zmiany treści Ogłoszenia; 

7) Oferta Przyjmującego Zamówienie datowana na ……….2020 r. wraz z załącznikami do tej 

Oferty; 

8) Aneksy będą nadrzędne nad dokumentami, które modyfikują. 

14. Zlecenie realizowane będzie etapami według Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Umowy. 

15. Przyjmujący Zamówienie wykona Zlecenie na terenie Muzeum i w swojej siedzibie w sposób 

określony w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy.  

16. Dokładna lokalizacja ustawienia Wystawy zostanie ustalona z Przyjmującym Zamówienie po 

podpisaniu umowy. 

17. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za utratę, 

uszkodzenie lub zniszczenie mienia Muzeum, nie mniejszą niż wartość obiektów.  

18. Przyjmujący Zamówienie oraz Podwykonawca zobligowany jest do posiadania polisy od 

odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie niższą niż 

200.000 zł. Kopię polisy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązuje się dostarczyć Muzeum przed podpisaniem umowy, jej kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem, stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. Przyjmujący Zamówienie oraz 

Podwykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę nie niższą niż 200.000 zł w całym okresie trwania umowy. Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązany jest również przedłożyć Muzeum, potwierdzone za zgodność z oryginałem dowody 

zapłaty składek ubezpieczeniowych, najpóźniej następnego dnia po upływie terminów zapłaty, pod 

rygorem dokonania zapłaty przez Muzeum na koszt Przyjmującego Zamówienie. Poniesione z tego 

tytułu koszty Muzeum potrąci z zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 

19. Przyjmujący Zamówienie zrealizuje Wystawę z materiałów własnych. 

20. Przyjmujący Zamówienie odpowiada za wykonanie, obsługę, przechowywanie, montaż i demontaż 

i transport Wystawy raz utylizację wystawy i ponosi również koszty z tym związane. 

21. Koszty związane z poborem energii elektrycznej Wystawy w okresach jej ekspozycji obciążają 

Muzeum.  

22. Koszty napraw, serwisowania Wystawy, oraz wszelkie inne koszty związane i powstałe w trakcie 

używania Wystawy ponosi Przyjmujący Zamówienie. 

23. Koszty sprzątania, odśnieżania i odladzania terenu na którym realizowana jest Wystawa pokrywa 

Muzeum.  

 

§ 2 

9. Strony ustalają termin wykonywania Zlecenia od dnia podpisania umowy  do dnia 06.04.2022 

r., przy czym  poszczególne terminy eksponowania Wystawy zawarte są w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 
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10. Muzeum przewiduje protokolarny odbiór Wystawy zgodnie z Protokołem odbioru Wystawy 

świetlno-muzycznej stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy każdorazowo przed każdą ekspozycją 

wskazaną w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

11. Muzeum przewiduje wydanie terenu pod Wystawę oraz odbiór terenu zgodnie z Protokołem 

wydania/odbioru terenu przed/po eksponowaniu Wystawy świetlno-muzycznej stanowiącym 

załącznik nr 8 do Umowy w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  

12. Muzeum przygotuje punkty dostępu do sieci elektrycznej na własny koszt,  14 dni przed 

rozpoczęciem montażu Wystawy.  

13. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z Umowy, 

zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność) oraz zapewniając ochronę 

praw i interesów Muzeum, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego 

przygotowania i wykonania Zlecenia. 

14. Przyjmujący Zamówienie dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w 

realizacji Zlecenia w stosunku do terminów wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(załącznik nr 1 do Umowy) opracowanego przez Przyjmującego Zamówienie bez względu na 

przyczynę ich powstawania. 

15. W przypadku stwierdzenia braków i/lub wad i/lub zgłoszenia zaleceń i/lub uwag dotyczących 

wykonywanego Zlecenia lub wykonanego Zlecenia w całości lub części, Przyjmujący Zamówienie 

jest zobowiązany do usunięcia braków i/lub wad oraz wprowadzenia uwag i/lub zaleceń Muzeum w 

terminie wskazanym przez niego. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wówczas do usunięcia 

braków i/lub  wad oraz wprowadzenia uwag i/lub zaleceń Muzeum na własny koszt i powtórzenia 

procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usunięcie braków i/lub wad lub 

niewprowadzenie uwag i/lub zaleceń Muzeum w zakreślonym przez Muzeum terminie stanowi 

podstawę do naliczenia kar umownych na podstawie § 4 umowy. 

16. Muzeum zastrzega sobie kontrolę realizacji Umowy pod kątem jej zgodności ze złożoną ofertą, 

wymaganiami Muzeum określonymi w Ogłoszeniu i załączniku nr 9 do Umowy  (Opis Przedmiotu 

Zamówienia),  na każdym etapie jej realizacji. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wydać na 

żądanie Muzeum wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Umowy. 

 

§ 3 

8. Muzeum nabywa  autorskie prawa majątkowe do wizualizacji Wystawy oraz do Wystawy (jej części 

lub całości) z chwilą jej wydania przez cały okres obowiązywania na wszelkich polach eksploatacji, 

w szczególności wymienionych poniżej: 

k) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

l) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

m) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

n) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

o) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą 

p) wystawianie, 

q) wyświetlanie, 

r) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji 

i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

s) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity, 

t) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) Wystawy  m. in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 

9. Przyjmujący Zamówienie przenosi na Muzeum wyłączne prawo do eksponowania Wystawy. 
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10. Przyjmujący Zamówienie udziela  licencji Muzeum na fotografowanie i filmowanie Wystawy przez 

cały czas trwania niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”) na wszelkich polach eksploatacji, w 

szczególności wymienionych poniżej: 

k) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

l) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

m) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

n) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

o) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą 

p) wystawianie, 

q) wyświetlanie, 

r) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji 

i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

s) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity, 

t) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) Wystawy m. in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 

11. W zakresie opisanym w ust. 3 pkt. a)-j) , Muzeum jest uprawnione udzielać na zasadach dalszej 

licencji (sublicencji) oraz przenosić na osoby trzecie  udzielonej w dniu odebrania wizualizacji 

Wystawy oraz w dniu odebrania Wystawy licencji, a Przyjmujący Zamówienie nie będzie wnosił 

względem Muzeum żadnych roszczeń w tym zakresie. 

12. Muzeum ma prawo do dokonywania w wizualizacji Wystawy i/lub w Wystawie koniecznych zmian 

oraz opracowań, a Przyjmujący Zamówienie wyraża na to zgodę. 

13. Muzeum przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

14. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do uzyskania od osób, którymi posługiwać się będzie 

przy realizacji niniejszej umowy, majątkowych praw autorskich do wizualizacji Wystawy oraz do 

Wystawy w zakresie niezbędnym do przeniesienia ich na Muzeum, a opisanym w niniejszym 

paragrafie. 

 

§ 4 

7. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań   

wynikających z umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2. 

8. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Muzeum kary umowne: 

h) za zwłokę w wykonaniu danego etapu Zlecenia, określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym ujętych w załączniku nr 1 do Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego netto  wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku 

do terminów określonych na realizację danego etapu Zlecenia;  

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy protokolarnym Odbiorze Wystawy  lub przy 

protokolarnym Odbiorze/zdaniu terenu w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego netto wskazanego w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

j) za odstąpienie od umowy przez Muzeum lub Przyjmującego Zamówienie, z przyczyn zależnych 

i/lub zawinionych od Przyjmującego Zamówienie w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego 

netto wskazanego w §7 ust. 1 umowy; 

k) z tytułu niewykonania zamówienia zgodnie z Ofertą w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych) za każdy przypadek w nieprawidłowości wykonania zamówienia; 

l) z tytułu niewykonania recyklingu instalacji po zakończeniu jej użytkowania zgodnie ze złożoną 

ofertą w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 

m) z tytułu nie posiadania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ubezpieczenia OC i NNW zgodnie 
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ze złożoną ofertą  w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych); 

n) w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu 

podpisanej klauzul informacyjnej zgodnie z § 19 ust. 4 niniejszej umowy odrębnie za każdą nie 

przekazaną klauzulę  

9. Muzeum zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. Muzeum przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w §7 ust. 9 Umowy. 

11. Przyjmującemu Zamówienie bez zgody Muzeum nie przysługuje prawo do potrącania 

wierzytelności z tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń. 

12. Niezależnie od zapisów ust. 2 powyżej w razie zwłoki Przyjmującego Zamówienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy protokolarnym Odbiorze Wystawy  lub przy protokolarnym Odbiorze/zdaniu 

terenu lub w okresie gwarancji lub rękojmi Muzeum jest uprawnione do wykonania tych czynności 

zastępczo na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie, na co Przyjmujący Zamówienie podpisując 

niniejszą Umowę wyraża zgodę. 

13.  
§ 5 

W razie nie dotrzymania przez Przyjmującego Zamówienie warunków Umowy, wynagrodzenie 

określone w § 7 ust. 1  w całości mu nie przysługuje. 

§ 6 

1. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją Wystawy tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją zrealizować  w czasie umówionym, Muzeum może bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do 

wykonania Wystawy. 

2. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych wyżej, Przyjmujący Zamówienie jest 

zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania stanowiącego kwotę 40 % wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

§ 7 

12. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 

10 do Umowy za realizację Wystawy w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

wizualizacji Wystawy i Wystawy oraz udzielenie licencji w zakresie opisanym w §3 Umowy  na 

kwotę ……………..zł (słownie: …………………….zł) brutto, w tym ……………..zł  (słownie: 

……………………………..zł) netto i obowiązująca stawka VAT.  

13. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 nie podlega zmianie ani waloryzacji.  

14. W koszt wynagrodzenia wliczony jest zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 

wystawy oraz jej obsługi i serwisu, utylizacji Wystawy, a także wykonanie wizualizacji Wystawy. 

15. Opisane w ust. 1 wynagrodzenie płatne jest w dwóch częściach na podstawie wystawionej przez 

Przyjmującego Zamówienie faktury VAT: 

c) pierwszej w wysokości 50 % tj. ……………..zł brutto (słownie: ………….) do dnia 31.03.2021 

r. 

d) drugiej w wysokości 50 % tj. ………………..zł brutto (słownie:…………….), po podpisaniu 

Protokołu Odbioru terenu po eksponowaniu Wystawy (sezon nr II), 

Kwota wynagrodzenia jest niezmienna przez cały okres trwania realizacji Przedmiotu umowy i 

zawiera ona wszelkie koszty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Zlecenia.  
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16. Dana część wynagrodzenia każdorazowo płatna jest przelewem na rachunek bankowy na podstawie 

faktury prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie, w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania faktury przez Muzeum. 

17. Na fakturze Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator zadania 

Grzegorz Mazur”. 

18. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy ze strony Muzeum i jej rozliczenie 

oraz upoważnioną do podpisania protokołów: Protokół odbioru Wystawy, Protokół zdania/odbioru 

terenu przed/po eksponowaniu Wystawy jest Grzegorz Mazur.  

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Przyjmującego Zamówienie jest ……. 

19. Przyjmujący Zamówienie złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

kwoty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy brutto tj. …………zł (słownie: 

……………….........................) w formie ………………… Wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy. 

20. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Muzeum  w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

terenu po eksponowaniu wystawy (sezon nr II).                                                                                                                                                                          

W przypadku przesunięcia terminu ukończenia Przedmiotu umowy i przedłużenia okresu rękojmi, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy również będzie odpowiednio przedłużone.  

21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Muzeum z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym kar umownych i odstępnego, jak również 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Muzeum jest upoważnione do potrącania z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jak również z innych kwot należnych Przyjmującemu Zamówienie, 

wszelkich należności z tytułu kar umownych, należności z tytułu wykonania zastępczego i/lub 

innych odszkodowań należnych Muzeum na podstawie Umowy. 

22. Muzeum przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

jest zobowiązane powiadomić o tym Przyjmującego Zamówienie.  

 

§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać Zlecenie terminowo i bez wad. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum wad w Zleceniu może ono żądać ich nieodpłatnego 

usunięcia przez Przyjmującego Zamówienie. 

3. W przypadku akceptacji przez Muzeum obniżenia poziomu jakości Zlecenia lub nieterminowego 

wykonania Zlecenia z winy Przyjmującego Zamówienie Muzeum ma prawo obniżyć umówione 

wynagrodzenie o 30%. 

 

§ 9 

5. Przyjmujący Zamówienie udziela Muzeum gwarancji na Zlecenie będące przedmiotem Umowy na 

okres od dnia  odbioru Wystawy (Sezon I), tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wystawy  do 

dnia 06.04.2022 r. Dokument gwarancji stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają uprawnień Muzeum z tytułu rękojmi.  

7. Przyjmujący Zamówienie na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego rozszerza swoją 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Muzeum do czasu wygaśnięcia gwarancji. 

8. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku nieprzystąpienia przez Przyjmującego 

Zamówienie do usunięcia wad i usterek lub realizacji usługi serwisowej w okresie dłuższym niż 2 

dni od zgłoszenia usterki lub  terminu wyznaczonego na wykonanie serwisu Muzeum uprawnione 

jest do odstąpienia od niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1.  Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że przed podpisaniem Umowy: 
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c) zbadał miejsce realizacji Wystawy wraz z otoczeniem, 

d) stwierdził, iż charakter Wystawy, środki komunikacji, infrastruktura, zaplecze techniczne, 

warunki realizacji prac oraz inne niezbędne czynniki warunkujące prawidłowe wykonanie 

Wystawy umożliwiają realizację Wystawy przez Przyjmującego Zamówienie, 

7. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania 

Wystawy, zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu Wystawy osób i/lub 

podwykonawców o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do 

zakresu Wystawy, w szczególności, za których działania jak i zaniechania Przyjmujący Zamówienie 

ponosi odpowiedzialność prawną i materialną jak za swoje własne działania i/lub zaniechania. 

8. Wykaz osób, którymi Przyjmujący Zamówienie będzie się posługiwać przy realizacji Wystawy 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

9. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że osoby i/lub podwykonawcy, które w jego imieniu 

wykonywały będą poszczególne czynności objęte niniejszą Umową, posiadać będą stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby i/lub 

podwykonawcy, które/którzy w imieniu Przyjmującego Zamówienie będą bezpośrednio 

przebywały w miejscu realizacji Wystawy, będą posiadały aktualne badania lekarskie 

dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP, uzyskane przed 

przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków. 

10. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy przedstawicieli 

Muzeum, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Wystawy i/lub 

poszczególnych etapów jej realizacji. 

11. Przyjmujący Zamówienie wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy 

wskazane przez niego w Wykazie osób skierowanych przez Przyjmującego Zamówienie do realizacji 

zamówienia  (Wykaz osób - załącznik nr 3 do Umowy) przedstawionym w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

8) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że ww. osoby posiadają wymagane umiejętności i 

kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności. 

9) W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób wchodzących w skład 

zespołu Przyjmującego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zastępuje ją osobą 

zaakceptowaną przez Muzeum. Muzeum zastrzega, iż w takim przypadku Przyjmujący 

Zamówienie jest obowiązany wykazać, iż osoba zastępująca posiada co najmniej równoważne 

kwalifikacje i doświadczenie jak zastępowana osoba, tj. określone w odpowiednich 

postanowieniach Ogłoszenia. 

10) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Muzeum, jeżeli w 

okresie realizacji Wystawy zajdzie konieczność wykonania prac niezbędnych ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie  obiektów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

11) Kurator zadania uprawniony jest do weryfikacji tożsamości osób uczestniczących w 

wykonywaniu Wystawy. 

12) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zapewnić, żeby osoby, przy pomocy których 

Przyjmujący Zamówienie wykonuje Wystawę, nie poruszały się poza terenem wykonywania 

Wystawy i wyznaczonymi w tym celu obszarami (drogami) na terenie Muzeum. Granice tego 

obszaru zostaną wyznaczone przez Muzeum po podpisaniu umowy. Przyjmujący Zamówienie 

przyjmuje na siebie zobowiązanie do poinformowania o granicach obszaru realizacji Wystawy 

osób, przy pomocy których wykonuje Zlecenie.  

13) Przyjmujący Zamówienie odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do wykonywania Wystawy 

osób nietrzeźwych, osób pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osób 

zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych (w tym zwiedzających) oraz 

obiektów zabytkowych na terenie Muzeum, osób zakłócających porządek i/lub naruszających 

ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

14) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem podwykonawców i osób trzecich, 

którymi posługuje się Przyjmujący Zamówienie przy realizacji Umowy, a wynikających z 
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zawartych przez Przyjmującego Zamówienie z tymi osobami i/lub podwykonawcami umów i/lub 

zleceń. 

 

§ 11 

10. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za działania i 

zaniechania swoich  podwykonawców, pracowników, oraz osób, którymi posługuje się przy 

realizacji Umowy w tym wyrządzone szkody, jak za swoje własne. 

11. Przyjmujący Zamówienie w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje są już znane, poda nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, dostawców i usługodawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie danej części Umowy. Przyjmujący Zamówienie 

zawiadomi Muzeum o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w 

trakcie realizacji Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, 

dostawców, usługodawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 

Umowy. 

12. Przyjmujący Zamówienie odpowiada wobec Muzeum oraz osób trzecich za wszelkie działania lub 

zaniechania swoich Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

13. Przyjmujący Zamówienie odpowiada wobec Muzeum za nienależyte wykonanie Umowy przez 

Podwykonawcę. 

14. W przypadku zlecania przez Przyjmującego Zamówienie części Umowy Podwykonawcom, do 

każdej faktury, Przyjmujący Zamówienie przedkłada oświadczenia Przyjmującego Zamówienie i 

Podwykonawców (podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały 

zapłacone. Zestawienie załączone do faktury VAT powinno zawierać wykaz prac wykonanych 

przez Podwykonawców objętych tą fakturą. 

15. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Muzeum w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia faktury, oświadczeń Przyjmującego Zamówienie i Podwykonawców (podpisanych 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji danej części 

Umowy zostały zapłacone. 

16. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 5 i 6 przez Przyjmującego 

Zamówienie, Muzeum będzie uprawnione do wstrzymania płatności części wynagrodzenia objętego 

daną fakturą Przyjmującego Zamówienie do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub 

wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało 

zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

17. Przyjmujący Zamówienie posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy w 

trakcie realizacji Umowy po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Muzeum.  

18. W przypadku, gdy podwykonawca, który ma zostać zmieniony jest równocześnie podmiotem, z 

którego zasobów Przyjmujący Zamówienie korzystał w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany wykazać Muzeum, że 

proponowany inny podwykonawca lub Przyjmujący Zamówienie samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Przyjmujący Zamówienie powołał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§12 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji pracy Muzeum i 

bezpieczeństwa jego majątku, określonych w załączniku nr 5 do Umowy.  

4. Muzeum  udostępni Przyjmującemu Zamówienie miejsce poboru energii elektrycznej Przyjmujący 

Zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania porządku w miejscu wykonywania Zlecenia na 

terenie Muzeum, a także bezpośrednio po ich zakończeniu, zobowiązany jest do uporządkowania 

miejsca prowadzenia prac i doprowadzenia go do stanu pierwotnego. W przypadku nie wykonania 
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powyższych obowiązków, Muzeum obciąży Przyjmującego Zamówienie kosztami wszelkich prac 

porządkowych.  

 

§ 13 

Warunki dodatkowe: 

g) Narzędzia pracy, materiały, urządzenia, oraz dozór własnego mienia zapewnia Przyjmujący 

Zamówienie na swój koszt, Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za to, by 

materiały i technologie stosowane w czasie wykonywania Zlecenia były nowe, oryginalne. 

h) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do uczestniczenia w posiedzeniach zwoływanych 

na wniosek Przyjmującego Zamówienie lub Muzeum. 

i) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do informowania Kuratora zadania, o konieczności 

zorganizowania posiedzenia z wyprzedzeniem minimum 1- dniowym.  

j) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do niewprowadzania na miejsce wykonywania 

Wystawy osób trzecich bez zgody kuratora zadania. 

k) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest na własny koszt zapewnić osobom realizującym 

Przedmiot umowy rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice oraz odzież ochronną w 

celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 

COVID-19. Osoby realizujące Przedmiot umowy w trackie przebywania na terenie Muzeum 

zobowiązane są do noszenia przyłbicy lub maseczki oraz rękawiczek jednorazowych i odzieży 

ochronnej. 

l) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do śledzenia komunikatów i stosowania się do 

wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz Zarządzeń  

Dyrektora Muzeum w sprawie zachowania ciągłości działania Muzeum w okresie stanu 

epidemii wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

§ 14 

Dopóki Zlecenie nie zostało ukończone, Muzeum może w każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc 

umówione wynagrodzenie. Jednakże w przypadku takim Muzeum może odliczyć to, co Przyjmujący 

Zamówienie oszczędził z powodu niewykonania Wystawy. 

 

§ 15 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 

z późn. zm.) oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu 

umowy. 

§ 16 

6. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego  wystąpienie jest niezależne od 

Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:  

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 

embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

7. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona  na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, 

kary umowne  lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków  Umownych. 
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8. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

9. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy 

w takim zakresie w jakim jest to praktycznie uzasadnione i możliwe, jak również musi podjąć 

wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których nie wstrzymuje 

zdarzenie Siły Wyższej. 

10. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§17 

5. Muzeum ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

10) opóźnienie/opóźnienia w realizacji Wystawy powyżej 14 dni w stosunku do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, chyba że nie nastąpiły z winy Przyjmującego Zamówienie, 

11) przerwania wykonywania obowiązków Przyjmującego Zamówienie wynikających z Umowy, o 

ile przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 

12) jeżeli Przyjmujący Zamówienie wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Muzeum nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 

13) wykonywania Umowy przez Przyjmującego Zamówienie w sposób sprzeczny z jej 

postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków 

wynikających z Umowy, 

14) rozpoczęcie likwidacji Przyjmującego Zamówienie, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Przyjmującego Zamówienie, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, 

15) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych przez 

przepisy prawa i Muzeum uprawnień, 

16) wykonywania Wystawy przez osoby nie uzgodnione z Muzeum, 

17) naruszenie zobowiązania z §1 ust. 6  niniejszej Umowy, 

18) narażenia Muzeum na szkody, utratę dobrego imienia z winy Przyjmującego Zamówienie, 

6. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust. 3 

poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

7.  W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności określone 

w ust. 1 pkt. 9) niniejszego paragrafu Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez 

Przyjmującego Zamówienie oświadczenia Muzeum o wypowiedzeniu Umowy. 

8. W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają 

rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 

 

§ 18 

3. Muzeum i Przyjmujący Zamówienie podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i 

nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

4. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Muzeum i Przyjmujący Zamówienie nie będą w 

stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Muzeum  

 

§ 19 

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rafy (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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, 

str. 1) (dalej: „RODO”) danych osobowych osób wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby 



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 81 z 103  

reprezentujące Przyjmujący Zamówienie , jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację 

poszczególnych zadań wynikających z Umowy.  

6. Przyjmujący Zamówienie udostępnia niniejszym dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.  

7. Muzeum zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 2 powyżej 

wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w 

szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub 

z nią związanych.  

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zrealizować w imieniu Muzeum obowiązek informacyjny 

wobec osób o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych 

Muzeum w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane 

na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych stanowiących 

załącznik nr 11 do Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych klauzul Muzeum. 

Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone Muzeum w terminie 30 dni od 

zawarcia niniejszej Umowy.  

 

§ 20 

Jeżeli Przyjmującego Zamówienie  stanowią podmioty związane umową konsorcjum to:  

6) podmioty wchodzące w jego skład będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne 

przed Muzeum za wykonanie Umowy;  

7) podmioty wchodzące w jego skład powiadomią Muzeum o swoim partnerze wiodącym (liderze), 

który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Przyjmującego 

Zamówienie; w szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące w skład konsorcjum 

udzielą pisemnego pełnomocnictwa do przyjmowania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy, 

pochodzących od Muzeum, a których potrzeba złożenia przez Muzeum może powstać w związku 

z zawarciem i wykonaniem Umowy, a ponadto z treści pełnomocnictwa wynikać będzie wyraźne 

upoważnienie partnera wiodącego (lidera) do przyjęcia od Muzeum oświadczenia woli lub 

wiedzy, nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego (lidera) i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne 

oraz  

8) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do informowania Muzeum o każdorazowej zmianie 

umowy regulującej współpracę partnerów konsorcjum, którzy wspólnie podjęli się wykonania 

przedmiotu Umowy;  

9) Partner wiodący (lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów;  

10) podmioty wchodzące w skład konsorcjum będą uprawnione wobec Muzeum w ten sposób, że 

Muzeum może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie 

któregokolwiek z nich zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie 

względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (solidarność wierzycieli).  

 

§ 21 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji 

Zlecenia, przekazywane będą pocztą elektroniczną, a następnie ich treść zostanie niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia umowy nie wymagają formy pisemnej. 

2. Wszelka korespondencja między Stronami umowy lub między Przyjmującym Zamówienie a Kuratorem 

zadania powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Muzeum i Kuratora zadania: 

Imię i Nazwisko: Grzegorz Mazur   
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Adres: Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa      

Telefon: 225442797        

e-mail: gmazur@muzeum-wilanow.pl       

Korespondencja kierowana do Przyjmującego Zamówienie: 

Imię i Nazwisko :  

Adres:     

Telefon:         

e-mail:     

4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony 

 

§ 22 

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w dwóch egzemplarzach dla 

Muzeum i jednym egzemplarzu dla Przyjmującego Zamówienie. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykaz załączników do umowy: 

l) Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

m) Załącznik nr 2 – Kopia Polisy 

n) Załącznik nr 3 – Wykaz osób 

o) Załącznik nr 4 – Warunki gwarancji 

p) Załącznik nr 5 – Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku. 

q) Załącznik nr 6 – Wzór protokołu odbioru wizualizacji Wystawy  

r) Załącznik nr 7 – Wzór protokołu odbioru wystawy 

s) Załącznik nr 8 – Wzór protokołu odbioru/zdania terenu 

t) Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia 

u) Załącznik nr 10 – Kopia Formularza Oferty Przyjmującego Zamówienie 

v) Załącznik nr 11 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 

                 MUZEUM      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 1 do umowy  nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

Dotyczy: Realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodny z planowanymi etapami prac, z tytułu realizacji danej 

części Zlecenia (kwoty netto/brutto). 

 

Wypłaty wynagrodzenia nastąpią wedle następującego harmonogramu: 

a) pierwszej w wysokości 50 % tj. ……………..zł brutto (słownie: ………….) do dnia 31.03.2021 

r., 

b) drugiej  w wysokości 50 % tj. ………………..zł brutto (słownie:…………….), po podpisaniu 

Protokołu Odbioru terenu po eksponowaniu Wystawy świetlno-muzycznej (sezon nr II), 

 

 

do dnia  10 sierpnia 2020 r. – przekazanie do akceptacji wizualizacji karuzeli świetlnej 

 

Muzeum przewiduje protokolarny odbiór wizualizacji Wystawy zgodnie z Protokołem odbioru 

wizualizacji Wystawy stanowiący załącznik nr 6 do Umowy. Protokół odbioru wizualizacji Wystawy 

będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, Muzeum zobligowane jest w terminie do 

2 dni roboczych do przedstawienia Przyjmującemu Zamówienie uwag do przedstawionej wizualizacji 

Wystawy. W nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych Przyjmujący Zamówienie zobligowany 

jest do ustosunkowania się do uwag Muzeum. Po wprowadzeniu poprawek do wizualizacji Wystawy, 

Wykonawca niezwłocznie zgłasza wizualizację Wystawy do ponownego odbioru przez Muzeum. 

Dopiero po uzyskaniu akceptacji Wizualizacji Wystawy przez Muzeum na podstawie Protokołu 

odbioru wizualizacji Wystawy, Przyjmujący Zamówienie uprawniony jest do przystąpienia do 

realizacji Wystawy.  

 

I sezon 2020/2021  

do dnia 4 września 2020 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę 

do dnia 9 października 2020 r. – protokolarny odbiór wystawy 

10 października 2020 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

7 marca 2021 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2020/2021 

do dnia 7 kwietnia 2021 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

kwiecień 2021 r. – październik 2021 r. – okres magazynowania wystawy 

 

II sezon 2021/2022 
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do dnia 10 września 2021 r. – protokolarne zdanie terenu pod wystawę 

do dnia 15 października 2021 r. – protokolarny odbiór wystawy   

16 października 2021 r. – pierwszy dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022  

6 marca 2022 r. – ostatni dzień eksponowania wystawy w sezonie 2021/2022 

6 kwiecień  2022 r. – zdanie/odbiór terenu po wystawie 

 

 

Zastrzega się, że powyższe terminy  mogą ulec zmianie. 

 

 

MUZEUM      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 2 do umowy nr .......... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

 

(kopia dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i NNW). 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Wykaz osób 

 

Dotyczy: Realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

 

 

 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ………………………. 

 

 

 

MUZEUM      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Dotyczy: Realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

 

Warunki  gwarancji 

 

Przyjmujący Zamówienia gwarantuje właściwe wykonanie Zlecenia objętego Umową nr ……………… 

z dn. ………………… r. (zwaną dalej „Umową”), opisanego w § 1 i załącznikach do Umowy.  

 

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że Zlecenie zostało wykonane z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady, zarówno zauważalne jak i ukryte, zastosowanych materiałów 

oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania Wystawy, zarówno 

jako całości, jak i poszczególnych części składowych. 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 

wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji tj. okres od dnia  

odbioru Wystawy, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wystawy (Sezon I ) do dnia 15.03.2022 r.  

1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad materiałowych użytych materiałów, 

wadliwym wykonaniu Wystawy oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.  

2. W przypadku stwierdzenia wad, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wskazanym przez Muzeum, na koszt własny. 

3. Muzeum zgłasza wadę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z podaniem lokalizacji.  

4. Przyjmujący Zamówienie określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana).  

5. Przyjmujący Zamówienie powiadomi Muzeum o dokonanej naprawie, przekazując protokół 

naprawy gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  

6. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego faktu z 

Muzeum lub w przypadku braku reakcji  w terminie 2 dni od zgłoszenia (pkt. 3) Muzeum może 

usunąć powstałe wady na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie. W takim przypadku 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Muzeum kosztów 

usunięcia wady. 

7. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z naturalnego zużycia. 

8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie obowiązywania gwarancji. 

 

………………………..………… 

(data, pieczęć i podpis 

Przyjmującego Zamówienie) 
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Załącznik nr 5 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku 

 

13. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał Zlecenie  na terenie Muzeum, począwszy od dnia 

rozpoczęcia umowy do dnia jej zakończenia. 

14. Zlecenie realizowane będzie na terenie Muzeum oraz w siedzibie własnej Przyjmującego 

Zamówienie, adres itp) ……………………… W trakcie realizacji Zlecenia na terenie Muzeum 

odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia lub uszczerbek w mieniu Muzeum 

powstałe podczas realizacji Zlecenia ponosi Przyjmujący Zamówienie. 

15. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu 

zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia powierzonego mu majątku Muzeum, w tym zwłaszcza 

muzealiów oraz odpowiedzialność z tytułu utraty przez nie ich wartości zabytkowej na skutek 

uszkodzenia lub zniszczenia.  

16. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących w Muzeum przepisów 

BHP oraz ppoż. 

17. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad korzystania 

z infrastruktury na terenie Muzeum.  

18. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia Muzeum oraz za spowodowanie w nim ubytku bez względu na przyczynę, 

w tym ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. 

19. W razie utraty lub zniszczenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 

pokrycia straty w kwocie odpowiadającej wartości tego mienia. 

20. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 

natychmiastowego zawiadomienia o tym Muzeum, o okolicznościach i zakresie uszkodzenia 

oraz zobowiązuje się do udokumentowania uszkodzeń mienia Muzeum. 

21. Kwotę odszkodowania odpowiadającego wartości mienia Muzeum, Przyjmujący Zamówienie 

wypłaci  Muzeum w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia utraty lub jego zniszczenia. 

22. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do 

pokrycia kosztów związanych z jego konserwacją, na podstawie programu konserwatorskiego 

przedstawionego przez Muzeum. 

23. Przyjmujący Zamówienie  dokona płatności, o której mowa w ust.  10, w terminie 14 dni od 

daty otrzymania faktury. Płatność należy uiścić na numer rachunku bankowego wskazany 

przez Muzeum. 

24. W razie nie uregulowania przez Przyjmującego Zamówienie należności, o której mowa w ust. 

8 i/lub 10, Muzeum jest uprawnione do dokonania potrącenia  kwot wskazanych w ust. 8 i/lub 

10 z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie wskazanego w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

          PRZYJMUJĄCY 

ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 6 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

 

 

Warszawa, data ………… 

 

Protokół odbioru wizualizacji Wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum 

   

Spisany w dniu:……………………….…….na podstawie umowy nr ……………………….. z 

dnia………………………….………. z Przyjmującym 

zamówienie………...…………………………… 

5. Skład Komisji 

 

Przyjmujący zamówienie 

a)………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………… 

e)…………………………………………………………………………………………. 

      Muzeum 

      a) ………………………………………………………………………………………… 

      b) ………………………………………………………………………………………… 

      c) ………………………………………………………………………………………… 

      d) ………………………………………………………………………………………… 

 

6. Ustalenia dotyczące przekazywanej wizualizacji Wystawy  

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Przyjmujący zamówienie:       Muzeum: 

 

1. 1. 

2.       2. 

3.        3. 

4.        4. 
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Załącznik nr 7 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Warszawa, data ………… 

 

Protokół odbioru Wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

   

Spisany w dniu:……………………….…….na podstawie umowy nr ……………………….. z 

dnia………………………….………. z Przyjmującym 

zamówienie………...…………………………… 

 

7. Skład Komisji 

 

Przyjmujący zamówienie 

a)………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………… 

e)…………………………………………………………………………………………. 

      Muzeum 

      a) ………………………………………………………………………………………… 

      b) ………………………………………………………………………………………… 

      c) ………………………………………………………………………………………… 

      d) ………………………………………………………………………………………… 

 

8. Ustalenia dotyczące przekazywanego placu  

 

f) opis i warunki korzystania zostały wyszczególnione w załączniku nr …….. do umowy 

nr……………………………………………………………………………………… 

g) Inne ustalenia, uwagi oraz stwierdzone uszkodzenia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Przyjmujący zamówienie:       Muzeum: 

 

1. 1. 

2.       2. 

3.        3. 

4.        4. 
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Załącznik nr 8 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Warszawa, data ………… 

 

Protokół zdania/odbioru terenu przed/po eksponowaniu Wystawy świetlno-muzycznej pt. 

„Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – 

Karuzela Świetlna na terenie Muzeum 

Spisany w dniu:……………………….…….na podstawie umowy nr ……………………….. z 

dnia………………………….………. z Przyjmującym Zamówienie 

………...…………………………… 

 

9. Skład Komisji 

 

Przyjmujący zamówienie 

a)………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………… 

e)…………………………………………………………………………………………. 

      Muzeum 

      a) ………………………………………………………………………………………… 

      b) ………………………………………………………………………………………… 

      c) ………………………………………………………………………………………… 

      d) ………………………………………………………………………………………… 

 

10. Ustalenia dotyczące przekazywanego placu  

 

a) opis i warunki korzystania zostały wyszczególnione w załączniku nr …….. do umowy 

nr……………………………………………………………………………………… 

b) ustalenia dotyczące zasilania w media: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

h) Inne ustalenia, uwagi oraz stwierdzone uszkodzenia: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Przyjmujący zamówienie:       Muzeum: 

 

1. 1. 

2.       2. 

3.        3. 

4.        4. 
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Załącznik nr 10 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

Kopia oferty Przyjmującego Zamówienie 
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Załącznik nr 11 do umowy nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom 

oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia 

publicznego oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej 

podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 

wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-

wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania 

związanego z zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w odniesieniu 

do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b 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). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 

oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 

 

Okres przechowywania danych  



 
 
 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020 

 

Strona 97 z 103  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres 

do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych 

mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z 

Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak podania 

wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych i 

przekazanie ich celem przetwarzania przez Muzeum było konieczne w związku z zawarciem Umowy, a 

następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych byłaby 

niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 
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Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

WYKONAWCA  / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA *   

 

1. 

Nazwa:  

Województwo: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 

E-mail: Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): 

 * W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu 

OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

Nazwa:  

Województwo:                                                                        

Miejscowość Kod pocztowy: Kraj:  

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 

Tel:/ E-mail 

 

Formularz – ofertowy 

 

W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne  

o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843 ze zm.), pn. 

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części: 

Część nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, 

Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego  

Część nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród Króla ” w 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna na terenie 

Muzeum 
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Składamy ofertę w zakresie części …………i oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Ogłoszeniu o zamówieniu, z warunkami załączonego Wzoru umowy, z przepisami i unormowaniami 

prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie powyższego zamówienia za cenę: 

*dotyczy części nr 1 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród 

Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu 

Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Głównego 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia: [Kryterium nr 1 – „C”] za cenę całkowitą wynoszącą 

za cenę ryczałtową (brutto)   ................................................................  zł            

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

netto …………………………………………………………..zł  

należny podatek VAT w kwocie …………………………….zł  

 

 

*dotyczy części nr 2 – realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. „Zimowy Ogród 

Króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 – Karuzela Świetlna 

na terenie Muzeum 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia: [Kryterium nr 1 – „C”] za cenę całkowitą wynoszącą: 

 

za cenę ryczałtową (brutto)   ................................................................  zł            

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

netto …………………………………………………………..zł  

należny podatek VAT w kwocie …………………………….zł  

 

(*skreślić niepotrzebne)  

Ponadto: 

1. Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni. 

2. Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie zgodnie z zasadami oraz w terminie określonym 

w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

3. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Ogłoszenia o zamówieniu zaproponowane 

przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: 

a) zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w 

Ogłoszeniu o zamówieniu, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu, 

c) wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

ofertowej brutto podanej w ofercie. 

5. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia 

o zamówieniu oraz postanowieniami Wzoru umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca zamierza/ nie zamierza zlecić podwykonawcom następujące usługi  

(W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę zamierza należy uzupełnić poniższą tabelę) 
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L.p. 
Określenie części zamówienia, które 

będą realizować podwykonawcy 
Nazwa firmy podwykonawcy  

1   

2   

8. Oświadczam, że: 

1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  W przypadku wyboru opcji 

1) opcję 2) należy przekreślić 

2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) 

należy przekreślić 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………… Wpisać (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług objętej przedmiotem zamówienia, a 

ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………… PLN. Wpisać wartość 

netto (bez kwoty podatku) 

 

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1843 z późn. zm.). 

„Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.” 

9. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane1: 

a) ............................ 

b) ............................  

10. Oświadczam(y), że należę/ nie należę do grupy małych/ średnich* przedsiębiorstw. 

       *(należy zaznaczyć lub skreślić prawidłową odpowiedź) 

Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników; 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 10 milionów euro. 

 

Średni przedsiębiorca, to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników; 

                                                           
1 Jeżeli Wykonawca dokonuje zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty należy załączyć wyjaśnienie, 

potwierdzające, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. 
* Niepotrzebne skreślić 
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 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 43 milionów euro. 

 

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jak 

i w trakcie trwania postępowania jest/są......................email:………….tel.:...........………..; 

12.  Następujące dokumenty są załącznikami do oferty:  

a) ............................ 

b) ............................  

c) ............................ 

            

            

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

      (osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy)  
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Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu  

 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim 

pracownikom/współpracownikom oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia 

publicznego oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej 

podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 

wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 

iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania 

związanego z zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w odniesieniu 

do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b 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). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia 

pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 

Okres przechowywania danych  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres 

do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych 

mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z 

Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak 

podania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych 

i przekazanie ich celem przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne w związku z zawarciem 

Umowy, a następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych 

byłaby niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 
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