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MUZEUM WARSZAWY  

Rynek Starego Miasta 28 

00 – 272 Warszawa  

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja 

Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym 

w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16” 

  
 

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014–2020. Działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe „Poprawa dostępności do zasobów kultury 

poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. 

 

 

 

 

  

 

ZATWIERDZAM: 

Dyrektor Muzeum Warszawy 

 

/Ewa Nekanda-Trepka/ 

 

 

 

  

 

 

 

Rodzaj zamówienia: 

1)  usługa 
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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), 

wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod 

numerem RIK/8/2000/SPW o numerze REGON: 016387044; posługującym się NIP: 5251290392. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

1) adres do korespondencji: Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa; 

2) adres poczty e-mail: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl; 

3) strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl; 

4) osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Jadwiga Turlej. 

3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) – zwana dalej „Ustawą”, na podstawie 

aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6. Zamawiający wskazuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 7 SIWZ. 

 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej                                    

o obiektach związanych z projektem „Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy 

przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie. 

2. Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014–2020, V Oś priorytetowa RPO WM 2014 – 2020: „Gospodarka przyjazna środowisku”, 

Działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe - „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich 

rozwój i efektywne wykorzystanie” 

3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:  

1) Część I – Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na  10 

nośnikach reklamowych typu Billborad  

Wykonawca przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne na 10 nośnikach reklamowych 

typu Billboard, na terenie Śródmieścia i Woli ze szczególnym uwzględnieniem okolic Muzeum 

Woli (ul. Srebrna).  

2) Część II - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16,  na  40  

nośnikach reklamowych typu Citylight Premium 

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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Wykonawca przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne na 40 nośnikach reklamowych 

typu Citylight Premium w wiatach przystanków tramwajowych i autobusowych w Warszawie 

na terenie Woli oraz Śródmieścia, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przesiadkowych.  

3) Część III - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na 11 

podświetlanych słupach reklamowych 

Wykonawca przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne na 11 podświetlanych słupach 

reklamowych na terenie Śródmieścia. 

4) Część IV - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12  w Warszawie 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16,  na 9 

słupach reklamowych typu Traffic 

Wykonawca przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne na 9 słupach reklamowych typu 

Traffic w Warszawie na terenie Woli oraz Śródmieścia ze szczególnym uwzględnieniem okolic 

Muzeum Woli (ul. Srebrna).  

4. Dla części I, części II, części III i części IV Zamawiający przekaże odpowiednie pliki produkcyjne             

w dniu zawarcia umowy.  

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  dla części I, części II, części III, części IV zawiera 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

6. Dla części I, części II, części III i części IV -  Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wykaz 

lokalizacji nośników na których zostanie przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna. 

7. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 KOD CPV –  79342200-5 usługi w zakresie promocji 

                                     

Rozdział 3 

Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Wykonawca może złożyć ofertę w każdej części zamówienia przy czym dla każdej części 

zobowiązany jest złożyć osobną ofertę.  Każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować 

jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia). Wszelkie zapisy znajdujące się w 

SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowe. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony 

zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – 

oznacza, że dotyczy wszystkich części. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zamówienia.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług  

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy. 

9. Na podstawie art. 36b Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców. 

 

Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

1) Część I  – Dwa pełne tygodnie w listopadzie 2019 r., nie wcześniej niż od 15 listopada 2019 r. 

do 1 grudnia 2019 r.   

2) Części II – Cztery pełne tygodnie podzielone na dwie tury po dwa tygodnie w okresie od                              

1 listopada do 1 grudnia 2019 r.  

3) Części III – Dwa pełne tygodnie w listopadzie 2019 r., nie wcześniej niż od 15 listopada 2019 r. 

do 1 grudnia 2019 r.   

4) Części IV – Dwa pełne tygodnie w listopadzie 2019 r., nie wcześniej niż  od 15 listopada 2019 r. 

do 1 grudnia 2019 r.  

 

Rozdział 5 
Warunki udziału w postępowaniu 

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

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

2) zdolności technicznych lub zawodowych - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia określa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy. 

3. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy wskazuje, ze wykluczy z 

postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5  

Ustawy, tj.: 

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 

24 ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
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do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 

żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Rozdział 6 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert:   

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

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

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

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

o których mowa w ust. 1. 

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

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu 

o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na 

zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. Oferta, oświadczenia oraz wykazy winny zostać złożone w oryginale. 

6. Dopuszcza się składanie ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców. Wykonawcy, którzy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący 

wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 
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7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców.  

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 

żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone z tłumaczeniem na język polski.  

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

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

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym  stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

12. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

13. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków 

udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, 

w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Rozdział 7 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 

1) pisemnie na adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, lub  

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla 

których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się drogą elektroniczną: 

1) złożenie Oferty; 

2) zmiana Oferty;  

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

4) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 

Ustawy. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Jadwiga Turlej, tel.                           

22 277 44 22. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 
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6. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami 

również w wersji edytowalnych plików na adres poczty e-mail: 

zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl  

7. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej: www.muzeumwarszawy.pl bez 

ujawniania źródła zapytania. 

8. Postępowanie oznaczone jest znakiem MW/ZP/16/PN/2019. Wykonawcy winni we wszelkich 

kontaktach   z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, że żadne wyjaśnienie treści SIWZ nie będą dokonywane 

telefonicznie. 

 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

 

Rozdział 10  

Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający  

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zamówienia.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, 

złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania 

oświadczeń w imieniu wykonawcy – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo przez osobę 

odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno 

został złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie 

dopuszcza się poświadczania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez osobę, której zostało 

ono udzielone.  

8. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski przez wykonawcę.  

9. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, 

winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy 

to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kserokopii. 

mailto:zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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10. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, 

1637), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje 

będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to wykonawca, który zastrzega 

informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązany jest 

wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, 

zastrzec, że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć, nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się 

tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i 

mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów 

lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

11. Oferta winna zawierać:  

1) Wykonawca złoży ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ „Wzór formularza ofertowego”; 

2) dla wszystkich części zamówienia - Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz 

lokalizacji nośników na których zostanie przeprowadzona kampania promocyjno-

informacyjna; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców 

występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                             

z oryginałem przez notariusza. 
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14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

15. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty według załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik            

nr 2 do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty, 

jednakże Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte 

we wzorze oferty. 

16. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w kancelarii Muzeum Warszawy, 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa.  

17. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

opis zawartości koperty: „Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z 

projektem „Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w 

Warszawie, realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16” 

postępowanie numer MW/ZP/16/PN/2019; Nie otwierać przed 23.10.2019 r.  

a) adresat: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa;  

b) nadawca: nazwa, dokładny adres. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

18. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym 

terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

19. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem 

„Oferta: Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem „Modernizacja 

Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w 

ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16””, nr MW/ZP/16/PN/2019.  Na 

kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres. 

20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 

terminu składania ofert. 

 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

(Kancelaria  - parter). 

2. Termin składania ofert: do 23.10.2019 roku, godzina 9:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 

Miasta 28, 00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 23.10.2019 roku, godzina 9:15. 

 

Rozdział 12  
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Zamawiający informuje, że oferowane przez Wykonawcę ceny za poszczególne oceniane elementy 

oferty są cenami ryczałtowymi. 
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2. Cena każdej opłaty musi być wyższa od 0 i wyrażona w PLN.  

3. Wysokości upustu muszą być podane w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane w złotych polskich, z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,  

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

 

Rozdział 13 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria o wagach jak niżej: 
1) Część I – Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na 10 

nośnikach reklamowych typu Billborad  

Lp. Kryterium Symbol Waga 

1. Cena C 100 

 
1% = 1 pkt  
Punktacja w kryterium „Cena” zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 100): 

C  = Cmin / CW x 100 
C –  ilość punktów w kryterium cena 
CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po 
 przecinku. 
 

2) Część II - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16,  na  40  

nośnikach reklamowych typu Citylight Premium 

Lp. Kryterium Symbol Waga 

1. Cena C 100 

 
1% = 1 pkt  
Punktacja w kryterium „Cena” zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 100): 

C  = Cmin / CW x 100 
C –  ilość punktów w kryterium cena 
CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po 
 przecinku. 
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3) Część III - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na 11 

podświetlanych słupach reklamowych 

Lp. Kryterium Symbol Waga 

1. Cena C 100 

 
1% = 1 pkt  
Punktacja w kryterium „Cena” zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 100): 

C  = Cmin / CW x 100 
C –  ilość punktów w kryterium cena 
CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po 
 przecinku. 
 

4) Część IV - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12  w Warszawie 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16,  na 9 

słupach reklamowych typu Traffic 

Lp. Kryterium Symbol Waga 

1. Cena C 100 

 
1% = 1 pkt  
Punktacja w kryterium „Cena” zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 100): 

C  = Cmin / CW x 100 
C –  ilość punktów w kryterium cena 
CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po 
 przecinku. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, którego 
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z SIWZ i uzyskała  największą liczbę 
punków w kryterium oceny ofert.  

 

Rozdział 14 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 

Wykonawcy ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu 

o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który 

przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy udzielone przez 

osobę ujawnioną we właściwym dokumencie – oryginał dokumentu lub odpis pobrany na 

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.). 
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2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed 

podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym 

również umowy spółki cywilnej. 

 

Rozdział 15 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział 16 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią załącznik numer 5 do SIWZ. 

2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączniku 
„Istotne postanowienia umowy”.  

 

Rozdział 17 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

2) Załącznik nr 2 do SIWZ  – Wzór formularza ofertowego 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy  

5) Załącznik nr 5 do SIWZ – Informacja o grupie kapitałowej 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ – Klauzula informacyjna RODO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

MW/ZP/16/PN/2019 

 
 

 

St
ro

n
a 

1
3 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja Muzeum 

Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w ramach umowy 

o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16” 

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014–2020. V Oś priorytetowa RPO WM 2014 – 2020: „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 

5.3 Dziedzictwo Kulturowe - „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i 

efektywne wykorzystanie” 

Wartość dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich: 2 947 227, 80 zł. 

Planowany okres realizacji projektu od 01.07. 2016 do 31.12.2019. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej o obiektach 
związanych z projektem „Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 
12 w Warszawie. 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:  

 

1. CZĘŚĆ I.  

Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja Muzeum 

Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w ramach umowy 

o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na 10 nośnikach reklamowych typu Billboard 

Wykonawca przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne na 10 nośnikach reklamowych typu 

Billboard, na terenie Śródmieścia i Woli ze szczególnym uwzględnieniem okolic Muzeum Woli (ul. 

Srebrna).  

➢ Wykonawca zobowiązany jest wykonać druk materiałów reklamowych wraz z ich montażem, 

monitoringiem, demontażem i utylizacją.  

➢ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację zdjęciową zrealizowanej kampanii 

zawierającą po 1 zdjęciu dokumentującym reklamę dla każdej z lokalizacji nośnika podczas trwania 

kampanii.  

➢ Pliki produkcyjne Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.  

➢ Wydruk materiałów reklamowych będzie dostosowany do powierzchni nośnika. 

➢ Wydruk na papierze typu  blue-back o gramaturze 115-120 g/m² 

➢ Powierzchnia jednego billboardu nie mniejsza niż 11 m². 

➢ Wymiary jednego wydruku billboardu nie mniejsze niż 500 x 230 cm. 

➢ Czas trwania kampanii: Publikacja na nośnikach przez dwa pełne tygodnie w listopadzie 2019 r., nie 

wcześniej niż od 15 listopada 2019 r. 

➢ Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć kampanię w terminie ustalonym przez strony w trybie 

roboczym, przy czym kampania powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 1 grudnia 2019 r.  
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2. CZĘŚĆ II.  

Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja Muzeum 
Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w ramach umowy 
o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na 40 nośnikach reklamowych typu Citylight 
Premium. 

Wykonawca przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne na 40 nośnikach reklamowych typu 

Citylight Premium w wiatach przystanków tramwajowych i autobusowych w Warszawie na terenie Woli 

oraz Śródmieścia, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przesiadkowych.  

➢ Wykonawca zobowiązany jest wykonać druk materiałów reklamowych wraz z ich montażem, 

monitoringiem, demontażem i utylizacją.  

➢ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację zdjęciową zrealizowanej kampanii 

zawierającą po 1 zdjęciu dokumentującym reklamę dla każdej z lokalizacji nośnika podczas trwania 

kampanii.  

➢ Pliki produkcyjne Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 

➢ Wydruk materiałów reklamowych będzie dostosowany do powierzchni nośnika. 

➢ Wydruk na papierze kredowym o gramaturze 170 g/m². 

➢ Minimalne wymiary powierzchni reklamowej typu Citylight Premium nie mniejsze niż 2m².  

➢ Minimalne wymiary wydruku nie mniejsze niż 120 x 180 cm. 

➢ Łączna liczba nośników: 40 

➢ Czas trwania kampanii: Publikacja na nośnikach przez 4 pełne tygodnie podzielone na dwie tury po 

2 tygodnie w okresie od 1 listopada do 1 grudnia 2019 roku:  

• w turze I – 22 nośniki,  

• w turze II – 18 nośników.  

 

3. CZĘŚĆ III. 

Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja Muzeum 
Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w ramach umowy 
o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na 11 podświetlanych słupach reklamowych. 

Wykonawca przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne na 11 podświetlanych słupach 
reklamowych na terenie Śródmieścia. 
➢ Wykonawca zobowiązany jest wykonać druk materiałów reklamowych wraz z ich  montażem,  

monitoringiem, demontażem i utylizacją.  
➢ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację zdjęciową zrealizowanej kampanii 

zawierająca po 1 zdjęciu dokumentującym reklamę dla każdej z lokalizacji nośnika podczas trwania 
kampanii.  

➢ Pliki produkcyjne Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 
➢ Wydruk materiałów reklamowych będzie dostosowany do powierzchni nośnika. 
➢ Wydruk na papierze kredowym 170g/m². 
➢ Wymiary jednego wydruku nie mniejsze niż 120 x 230 cm.  
➢ Łączna liczba nośników: 11 
➢ Czas trwania kampanii: Publikacja na nośnikach przez dwa pełne tygodnie w listopadzie 2019 r., nie 

wcześniej niż  od 15 listopada 2019 r. 
➢ Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć kampanię w terminie ustalonym przez strony w trybie 

roboczym, przy czym kampania powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 1 grudnia 2019 r.  
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4. CZĘŚĆ IV 

Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja Muzeum 

Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie realizowanym w ramach umowy 

o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na 9 słupach reklamowych typu Traffic. 

Wykonawca przeprowadzi działania promocyjno-informacyjne na 9 słupach reklamowych typu Traffic 

w Warszawie na terenie Woli oraz Śródmieścia Woli ze szczególnym uwzględnieniem okolic Muzeum 

Woli (ul. Srebrna).  

➢ Wykonawca zobowiązany jest wykonać druk materiałów reklamowych wraz z ich  montażem,  

monitoringiem, demontażem i utylizacją.  

➢ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację zdjęciową zrealizowanej kampanii 

zawierającą po 1 zdjęciu dokumentującym reklamę dla każdej z lokalizacji nośnika podczas trwania 

kampanii.  

➢ Pliki produkcyjne Zamawiający przekazy Wykonawcy  w dniu zawarcia umowy. 

➢ Wydruk na papierze typu blue-back o gramaturze 115-120 g/ m². 

➢ Wymiary jednego wydruku nie mniejsze niż 140 x 200 cm. 

➢ Łączna liczba nośników: 9. 

➢ Czas trwania kampanii: Publikacja na nośnikach przez dwa pełne tygodnie w listopadzie 2019 r., nie 

wcześniej niż od 15 listopada 2019 r. 

➢ Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć kampanię w terminie ustalonym przez strony w trybie 

roboczym, przy czym kampania powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 1 grudnia 2019 r.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wzór formularza ofertowego 

………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

OFERTA 

 

Pełna nazwa wykonawcy: __________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy:  _______________________________________________________  

REGON: __________________________  NIP: _________________________________________  

Telefon: __________________________  Fax: __________________________________________  

Adres e-mail: ____________________________________________________________________  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Kampania promocyjno-informacyjna o 
obiektach związanych z projektem „Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. 
Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-
5937/16” numer postępowania MW/ZP/16/PN/2019, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”): 

1) Część I – Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja 

Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w 

ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na  10 nośnikach reklamowych 

typu Billborad   ̽

za cenę: _____________________złotych brutto (słownie złotych brutto: ______________________ 

_________________________________________________________________________________), 

w tym: _____% VAT, co stanowi _________ zł (słownie złotych ________________________________) 

 

2) Część II - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 
„Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie” na  
40 nośnikach reklamowych typu Citylight Premium   ̽

za cenę: _____________________złotych brutto (słownie złotych brutto: ______________________ 

_________________________________________________________________________________), 

w tym: ______% VAT, co stanowi __________ zł (słownie złotych _____________________________) 

3) Część III - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja 

Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w 
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ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16, na 11 podświetlanych słupach 

reklamowych   ̽

za cenę:_____________________ złotych brutto (słownie złotych brutto:____________________ 

______________________________________________________________________________), 

w tym: _____% VAT, co stanowi _________ zł (słownie złotych _____________________________) 

 

4) Część IV - Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 

Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12  w Warszawie 

realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16,  na 9 słupach 

reklamowych typu Traffic   ̽

za cenę: _____________________złotych brutto (słownie złotych brutto: ______________________ 

_________________________________________________________________________________), 

w tym: _____% VAT, co stanowi _________ zł (słownie złotych ________________________________) 

Oświadczamy, że 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z Istotnymi 
postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty 
i przyjmujemy warunki określone w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 
do SIWZ w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Informujemy, ze wybór oferty będzie* / nie będzie*  prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokument, z którego będzie 
wynikała nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców* w zakresie 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 (należy podać nazwę podwykonawcy i zakres zamówienia).  

6. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, 
nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do 
przeprowadzenia postępowania oraz okres związany z archiwizacją dokumentów.  

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 
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* niepotrzebne skreślić 
 

Informujemy, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro); 

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro); 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani 

małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie 
przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro); 

 żadne z powyższych. 

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 

 

 

 

 

___________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

………………………………… 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w 
postępowaniu; w przypadku wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach 
związanych z projektem „Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 
w Warszawie, realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16” 
oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A - gdy wobec Wykonawcy zachodzą określone 
przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające  
do wykazania rzetelności Wykonawcy) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach 
związanych z projektem „Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 
w Warszawie, realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16” 
oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych, za wyjątkiem następujących przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu: 



 
 
 

MW/ZP/16/PN/2019 

 
 

 

St
ro

n
a 

2
0 

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

(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 
16, 17, 18, 19 lub 20 LUB ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazanymi wyżej przesłankami, z powodu, których 
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Wykonawca podjął na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych następujące środki naprawcze, 
które są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy (należy wskazać dowody na to, że podjęte 
przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności): 

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

                     

 

 

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

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 

 

 

 

…………….……. (Miejscowość), dnia …………………. r.  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod 

numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, posługującym się NIP 5251290392,  

które reprezentuje: 

Pani Ewa Nekanda-Trepka – Dyrektor Muzeum; 

przy kontrasygnacie: 

Pani Krystyny Salamonik-Latos – Głównej Księgowej; 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”; 

a 

[…] z siedzibą w […], przy ul. […], […]-[…], działającą na podstawie […] , NIP: […], REGON: […]. Wysokość 

kapitału zakładowego […] (słownie: […]), 

reprezentowaną, przez: 

[…] 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”; 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować kampanię promocyjno-

informacyjną (dalej: „Kampania”) o obiektach związanych z projektem Modernizacja Muzeum 

Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym przez 

Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16. 

2. Kampania obejmuje w szczególności: 

1) najem powierzchni na ……… nośnikach reklamowych typu …………………. (dalej: „Nośniki”) 

celem ekspozycji Reklam przez okres: 

a. w przypadku części I, III, IV postępowania przetargowego nr MW/ZP/16/PN/2019 – dwóch 

pełnych tygodni; 

b. w przypadku części II postępowania przetargowego nr MW/ZP/16/PN/2019 – czterech 

pełnych tygodni, podzielonych na dwie tury po dwa tygodnie 
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2) wykonanie reklam (dalej: „Reklamy”) zgodnych z formatem Nośników, w oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego, a następnie ich montaż, ekspozycję i monitoring w okresie 

Kampanii, a po zakończeniu Kampanii – demontaż i utylizację Reklam. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) w 

dniu zawarcia Umowy. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do Umowy. 

5. Oferta Wykonawcy z dnia ……………… 2019 roku zawierająca wykaz Nośników wraz z ich lokalizacjami 

stanowi załącznik numer 2 do Umowy. 

§ 2 

Termin i odbiór 

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć Kampanię w terminie ustalonym przez Strony w trybie 

roboczym, przy czym Kampania powinna zakończyć się najpóźniej do 1 grudnia 2019 roku. 

2. Zgodnie z art. 740 w zw. Z art. 750 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 459) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu 

realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Zamawiający ma prawo do sprawowania bieżącej kontroli nad realizacją przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności do ustnego lub mailowego zgłaszania uwag i zastrzeżeń co do sposobu 

wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaś zobowiązuje się niezwłocznie uwzględnić uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego. 

4. Podczas odbioru Zamawiający zweryfikuje przedmiot Umowy pod względem zgodności z 

wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty oraz Umową. 

5. Po realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, zostanie podpisany protokół 

odbioru (dalej: „Protokół”), przy czym: 

1) w przypadku należytego zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami SIWZ, 

treścią złożonej oferty oraz Umową, upoważniony pracownik Zamawiającego podpisze 

Protokół bez uwag i zastrzeżeń; 

2) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został wykonany przez 

Wykonawcę niezgodnie z wymaganiami SIWZ, treścią złożonej oferty oraz Umową, w 

szczególności Wykonawca nie uwzględniał uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do wskazania w Protokole 

niezgodności i proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia wskazanego w § 3 poniżej. 

6. Podstawą do podpisania Protokołu jest dostarczenie poprzez Wykonawcę dokumentacji zdjęciowej 

zrealizowanej Kampanii, obejmującej po jednym zdjęciu dokumentującym Reklamę na każdym 

Nośniku podczas trwania Kampanii. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za  należyte wykonanie całego przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ……… złotych brutto ( …………………………… , 00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury (dalej: „Faktura”), przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia Faktury będzie Protokół podpisany bez uwag zastrzeżeń przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę. 

4. Przez otrzymanie Faktury rozumie się wpływ dokumentu faktury do kancelarii Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmioty Umowy 

jest ostateczne i nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia 

materialne Wykonawcy względem Zmawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

§ 4 

Kary Umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawo 

do naliczenia kar umownych zastrzeżonych w ustępach poniższych. 

2. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy za: 

1) każdy przypadek naruszenia,  w szczególności za uchybienie któremukolwiek okresowi 

wskazanemu w § 1 ust. 2 pkt. 1) bądź terminom wskazanym w § 2 ust. 1 osobno za każdy dzień 

naruszenia; 

2) nienależyte wykonanie Reklam. 

4. Kary wskazane w ust. 3 podlegają kumulacji. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
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6. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 5 

Dane Kontaktowe 

1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest  ……………………………… ; 

e-mail ……………………………………………………………. ;  tel. ………………….. . 

2. Osoba upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest  ………………………………; 

e-mail …………………………………………………………….;  tel. …………………... 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy polskiego prawa. 

3. Spory mogące wyniknąć z Umowy, w tym w związku z rozwiązaniem Umowy, Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwie dla Zamawiającego 

i jednej dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  w przetargu 
nieograniczonym pn.:  „Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem 
„Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, 
realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16” - nr referencyjny 
MW/ZP/16/PN/2019 

 

1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty, w 
niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

1)… 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. , że powiązania z 

Wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

          

 

 

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

                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz podpis 
                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w niniejszym 
postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

 

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

(miejscowość, data) 

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

                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz podpis 
                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik numer 6 do SIWZ 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio 
od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem „Modernizacja Muzeum Woli-
oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w ramach umowy o 

dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16” 

 

 

Wprowadzenie 

Zapisy poniższej klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO*, którego 
przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz 
mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. 

W ww. postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 

➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 
informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

1. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

• Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia 
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Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas 
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić  

obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, 
i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone 
w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem. 

 

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.    

Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając 
na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych osób fizycznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku 

Starego Miasta 28-42 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, 

posługującym się NIP 5251290392; 

2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl, 
lub pod numerem telefonu opublikowanym na stronie internetowej www.muzeumwarszawy.pl zakładka 
„ochrona danych osobowych”; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

8. osoba fizyczna posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych **; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje osobie fizycznej: 

mailto:dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________ 

 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


