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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na  Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej  dla Muzeum – 
Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą:  

„MUZEA OTWARTE –  rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza 
polsko-słowackiego” realizowanego w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg  

V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – postępowanie II 
 

Numer: ZP/271/02/2020 
 
Przetarg nieograniczony, zamówienie o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.). 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 

a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – 550807-N-2020 z dnia 16.06.2020 r.  
b) wywieszone w dniu 16.06.2020 r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego  
w Zubrzycy Górnej z siedzibą 34-484 Zubrzyca Górna - Budynek Czarnej Karczmy  

c) opublikowane w dniu 16.06.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego prowadzącego 
postępowanie: www.orawa.eu. 

 
 
 
 
 
 
Akceptuję SIWZ wraz z załącznikami, 
 
Dyrektor Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego 
w Zubrzycy Górnej 
 
Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn 
 
 
 
Zubrzyca Górna,  16.06.2020 r. 
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Rozdział 1 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204 
strona internetowa: www.orawa.eu 
e-mail: biuro@orawa.eu 
tel. 18 28 527 09, fax 18 28 524 87 
zwany w dalszej części SIWZ Zamawiającym  
 

Rozdział 2 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

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

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług  
i dostaw lub robót budowlanych. 

3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 
następujące znaczenie: 
a) „ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.), 
b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 3 niniejszej 

SIWZ, 
d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ, 
e) „Zamawiający" – Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z siedzibą 34-484 

Zubrzyca Górna. 
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 
 

Rozdział 3 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna 
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aplikacji mobilnej  dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą  „MUZEA 
OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” 
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-
2020. 

2. Mając na uwadze art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga 
zatrudnienia osób na umowę o pracę. 

3. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia został opisany w: 
 Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a  do SIWZ, 
 Przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ, 
 W przypadku występowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, 

pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 
4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

a) 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe 
i wsparcia, 

b) 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego, 
c) 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 
d) 79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 
e) 32353100-3 Nagrania dźwiękowe, 

 
5. Szczegółowy zakres obowiązków i warunki wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie 

umowy – załącznik nr 2 do SIWZ . 
 

Rozdział 4 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września  2020 roku. 

 

Rozdział 5 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

a) nie podlegają wykluczeniu, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1. 

2. W zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b) ustawy Zamawiający będzie 
rozpatrywał:  
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a) w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie, 

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie, 

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
 w zakresie doświadczenia: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech 
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia  o 
wartości co najmniej 50 000 zł odpowiadające usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. 
budowie aplikacji na urządzenia mobilne oraz wykorzystujące technologię GPS. 

 w zakresie zdolności zawodowych: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania następujących osób: 
 co najmniej jednym programistą posiadających minimum dwuletnim doświadczeniem  

w projektowaniu aplikacji, 
 co najmniej jednym tłumaczem języka angielskiego, legitymującym się ukończonymi 

studiami wyższymi magisterskimi na kierunku filologia lub ukończonymi magisterskimi 
studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczeń,  
w zakresie języka angielskiego lub certyfikatem C2 „lub równoważnym” (na poziomie 
biegłym) tłumaczonego języka lub native speakerem, posiadającym co najmniej trzyletnie 
doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym w języku angielskim lub native speakerem z 
wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego i posiadającym doświadczenie 
w tłumaczeniu pisemnym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem; 

 co najmniej jednym tłumaczem języka słowackiego, legitymującym się ukończonymi 
studiami wyższymi magisterskimi na kierunku filologia lub ukończonymi magisterskimi 
studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczeń,  
w zakresie języka słowackiego lub certyfikatem C2 „lub równoważnym”  (na poziomie 
biegłym) tłumaczonego języka, posiadającym co najmniej trzyletnie doświadczenie w 
tłumaczeniu pisemnym w języku słowackim lub native speakerem z wykształceniem 
potwierdzającym znajomość języka polskiego i posiadającym doświadczenie w tłumaczeniu 
pisemnym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem; 

 co najmniej jednym zawodowym lektorem języka polskiego: native speaker,  
z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego, posiadającym 
doświadczenie lektorskie w nagraniach np. filmowych, reklamowych, wydawniczych 
(audiobooki) – min. dwa nagrania, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, 
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 co najmniej jednym zawodowym lektorem języka słowackiego: native speaker,  
z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka słowackiego posiadającym 
doświadczenie lektorskie w nagraniach np. filmowych, reklamowych, wydawniczych 
(audiobooki) – min. dwa nagrania, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert 

 co najmniej jednym tłumaczem PJM posiadającym ukończone odpowiednie studia 
potwierdzone dyplomem lub ukończone odpowiednie kursy/szkolenia potwierdzone 
certyfikatem oraz posiadającym doświadczenie w zawodzie tłumacza PJM - min. 50 godz. 
tłumaczeń w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, 

  co najmniej jednym audiodeskryptorem posiadającym doświadczenie w opracowaniu 
materiałów audiowizualnych dla osób z wadami wzroku (np. przy opracowywaniu opisów 
umożliwiających niewidomym odbiór wystaw czasowych, ekspozycji muzealnych,  filmów, 
przedstawień teatralnych, sztuk plastycznych oraz wszelkich innych przekazów wizualnych)  - 
min. dwie audiodeskrypcje, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert. 

 co najmniej jednym grafikiem posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie  
w tworzeniu różnego rodzaju projektów graficznych, aplikacji na urządzenia mobilne i map 
do nich, która pracowała w charakterze grafika w co najmniej 3 projektach obejmujących 
tworzenie grafik, map i podstawowych animacji w aplikacjach na urządzenia mobilne. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt. 2 niniejszego Rozdziału 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. 

4. Wykonawcy którzy polegają na zasobach innych podmiotów: 
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

b) Zamawiający ocenia, 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 ustawy, 

c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, których te zdolności są wymagane, 

d) 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, 
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warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach we wstępnym 
oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ, 

e) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, 

f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne oświadczenie 
Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne 
oświadczenie Wykonawcy potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu – załącznik 
nr 3 do SIWZ oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

g) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden  
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, natomiast przy weryfikacji spełniania warunków, 
o których mowa w pkt 2) pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie oraz innych podmiotów,  

h) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP, 

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

Rozdział 6 
PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM PODSTAWY OKREŚLONE W ART. 24 UST. 1 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
2. Warunek nie podlegania wykluczeniu muszą również spełniać podmioty, na których zasoby powołuje 

się Wykonawca, a ponadto podwykonawcy, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia.    

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 
4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w szczególności dotyczących firm oraz adresów 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.),  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.  

5. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, podlegają 
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wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt. 16-
20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania 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. Zdania pierwszego niniejszego ustępu 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.  

7. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału  
w postępowaniu mają spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz. 1126 z późn. 
zm.). 

 
Rozdział 7 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
A. 
1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą – załącznik nr 8 aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowić będą 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  
a) nie podlega wykluczeniu, 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie o którym mowa w ust. A.1.a, należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 4  do niniejszej SIWZ. 
3. Oświadczenie o którym mowa w ust. A.1.b, należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ. 
4. Propozycja wykonania aplikacji mobilnej, która powinna wyjść naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających  

z niepełnosprawnościami (niesłyszących, niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących) odbiorców 
indywidualnych i rodzin z dziećmi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Kryterium 2 wyboru 
oferty. Propozycja wykonania aplikacji mobilnej powinna zawierać:  

a) min. 2 wizualizacje ekranów aplikacji, w szczególności obrazujące działanie interfejsu, 
b) min. 2 makiety (mockup) obrazujące mechanikę użytkowania aplikacji. 
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5. 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. A.1-3.  

6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej SIWZ. 
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa 

w A.1 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. 

B. 
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 ustawy 
Pzp  i określonych w Rozdziale 5 SIWZ:  
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz 
zamówień sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ przedstawiające informacje określone 
w rozdziale 5 tj. dwa zamówienia  o wartości co najmniej 50 000 zł odpowiadające usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia tj. budowie aplikacji na urządzenia mobilne oraz 
wykorzystujące technologię GPS. 

b) wykazu osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia, w tym: 

 co najmniej jednym programistą posiadających minimum dwuletnie doświadczenie  
w projektowaniu aplikacji, 

 co najmniej jednym tłumaczem języka angielskiego, legitymującym się ukończonymi 
studiami wyższymi magisterskimi na kierunku filologia lub ukończonymi magisterskimi 
studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczeń,  
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w zakresie języka angielskiego lub certyfikatem C2 „lub równoważnym” (na poziomie 
biegłym) tłumaczonego języka lub native speakerem, posiadającym co najmniej trzyletnie 
doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym w języku angielskim lub native speakerem z 
wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego i posiadającym doświadczenie 
w tłumaczeniu pisemnym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem; 

 co najmniej jednym tłumaczem języka słowackiego, legitymującym się ukończonymi 
studiami wyższymi magisterskimi na kierunku filologia lub ukończonymi magisterskimi 
studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczeń,  
w zakresie języka słowackiego lub certyfikatem C2 „lub równoważnym”  (na poziomie 
biegłym) tłumaczonego języka, posiadającym co najmniej trzyletnie doświadczenie w 
tłumaczeniu pisemnym w języku słowackim lub native speakerem z wykształceniem 
potwierdzającym znajomość języka polskiego i posiadającym doświadczenie w tłumaczeniu 
pisemnym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem; 

 co najmniej jednym zawodowym lektorem języka polskiego: native speaker,  
z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego, posiadającym 
doświadczenie lektorskie w nagraniach np. filmowych, reklamowych, wydawniczych 
(audiobooki) – min. dwa nagrania, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, 

 co najmniej jednym zawodowym lektorem języka słowackiego: native speaker,  
z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka słowackiego posiadającym 
doświadczenie lektorskie w nagraniach np. filmowych, reklamowych, wydawniczych 
(audiobooki) – min. dwa nagrania, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert 

 co najmniej jednym tłumaczem PJM posiadającym ukończone odpowiednie studia 
potwierdzone dyplomem lub ukończone odpowiednie kursy/szkolenia potwierdzone 
certyfikatem oraz posiadającym doświadczenie w zawodzie tłumacza PJM – min. 50 godz. 
tłumaczeń w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, 

 co najmniej jednym audiodeskryptorem posiadającym doświadczenie w opracowaniu 
materiałów audiowizualnych dla osób z wadami wzroku (np. przy opracowywaniu opisów 
umożliwiających niewidomym odbiór wystaw czasowych, ekspozycji muzealnych, filmów, 
przedstawień teatralnych, sztuk plastycznych oraz wszelkich innych przekazów wizualnych – 
min. dwie audiodeskrypcje, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, 

 co najmniej jednym grafikiem posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie w tworzeniu 
różnego rodzaju projektów graficznych, aplikacji na urządzenia mobilne i map do nich, która 
pracowała w charakterze grafika w co najmniej 3 projektach obejmujących tworzenie grafik, 
map i podstawowych animacji w aplikacjach na urządzenia mobilne. 

C.  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu  
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w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert) oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:  
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć  
w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty wymienione w pkt. C. 1 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa  
w art. 24 ust. 5 pkt. 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni Odpisu z właściwego rejestru lub  
z centralnej ewidencji i informacji o 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 Pzp. 

4. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z póżn. zm.). Zgodnie z § 10 ww. Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwanego 
dalej „rozporządzeniem”, w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. Natomiast w przypadku wskazania 
przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,  
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 
ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

D.  
1. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. A.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości – Zamawiający wezwie do ich 
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złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 7 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

6. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć 
że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) 
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, 
którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, 
którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

7. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem 
osoby podpisującej. 

8. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 
znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt. D.6 i pkt. D.7 oraz klauzula „za 
zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność 
z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron 
wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. D.6 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

10. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów. 
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11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio: kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
Rozdział 8 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  
– Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
w zakresie zamówień publicznych:  

 Krzysztof Świerczek  – tel. 18 28 257 09 wew. 25, 
e-mail: biuro@orawa.eu, 

 w zakresie merytorycznym::  
Leszek Janiszewski  - tel. 18 28 527 09 wew. 35, 
e-mail: leszek@orawa.eu, 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. W przypadku wezwania Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 
lub złożenia wyjaśnień, forma składanych dokumentów musi być zgodna z dyspozycją (wymaganiem) 
Zamawiającego, określoną w wezwaniu kierowanym do Wykonawcy. 

5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego (w formie pisemnej) związaną z niniejszym 
postępowaniem, należy kierować na adres korespondencyjny podany w dziale 1 niniejszej SIWZ – 
w godzinach pracy: poniedziałek-piątek – 8.00-14.00. Przesłanie dokumentów po godzinie 14.00, 
skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia 
roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 
Wykonawcę powyższych wymogów. 
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Rozdział 9 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  

3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 
r. poz. 299 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego, prowadzącego postępowanie: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny  w Zubrzycy 
Górnej):  
Bank PEKAO S. A. od. Nowy Targ , rachunek nr 09 1240 5136 1111 0010 7268 9573 wpisując 
odpowiednio tytułem: „wadium na wykonanie aplikacji”. 
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi 
być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) kwotę gwarancji, 
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ............ - do dnia ............ ", 
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego  

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 
pośrednictwa podmiotów trzecich. 

7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz  
z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 
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8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 

9. Zwrot wadium, ponowne wniesienie wadium, zatrzymanie wadium: zgodnie z art. 46 ustawy. 
UWAGA: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienia lub lidera konsorcjum jako działającego  
w imieniu i wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum. 

 

Rozdział 10 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia 

oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa.  

6. Oferta powinna zawierać:  
a) wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 8 do SIWZ (w oryginale), 
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7, pkt. A.1. lit. a) o braku podstaw wykluczenia 

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (w oryginale), 
c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7, pkt. A.1. lit b) o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale), 
c) Propozycja wykonania aplikacji mobilnej (2 wizualizacje ekranów aplikacji, 2 makiety), 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 9 do SIWZ.  
e) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu 

wykonawcy – jeżeli zostało udzielone.  
7. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126 z późn. zm.) dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, składane są w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, które każdego z nich dotyczą.  

9. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp.  

10. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – art. 141 ustawy Pzp.  

11. Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie 
/opakowaniu/ do Zamawiającego na adres:  

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 
34-484 Zubrzyca Górna 

z dopiskiem: 
OFERTA  – wykonanie aplikacji mobilnej  

nie otwierać przed  upływem terminu składania ofert 
12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 

13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 
wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty musi być złożona według 
takich samych zasad jak oferta a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

Rozdział 11 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 7 należy złożyć w terminie do dnia: 

29.06.2020 r. do godziny 10.30 w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej z 
siedzibą 34-484 Zubrzyca Górna – Biuro – Budynek Plebanii.  

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty  
w miejsce wskazane w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.06.2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej – biuro muzeum – budynek plebanii. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej www.orawa.eu 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
6. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej: www.orawa.eu  
informacji, o której mowa w pkt. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp Wraz ze 
złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Rozdział 12 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Wykonawca poda cenę  w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 8 do SIWZ. 
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny łącznej 

brutto oferty. 
3. Przyjęte w postępowaniu rozliczenie zamówienia: wynagrodzenie ryczałtowe. 
4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług. 
5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
6. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 

ekonomicznym kalkulacja. 
7. Cena ogólna przedstawiona przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy określone w przedmiocie 

zamówienia oraz materiały potrzebne do jej wykonania. 
8. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne 

do prawidłowego przygotowania, wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 
9. O ile w opisie przedmiotu zamówienia pewne świadczenia nie zostały w ogóle lub nie całkowicie lub nie 

jednoznacznie przewidziane lub opisane, ale w myśl uznanych zasad techniki oraz przepisów ogólnych 
są one konieczne w celu wykonania kompletnego zakresu rzeczowego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać je jako świadczenia kontraktowe odpowiadającej jakości całego projektu bez 
prawa do dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać się 
na fakt, iż świadczenia i prace nie zostały wymienione w dokumentach przetargowych. 
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10. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji i pozostaje niezmienne do zakończenia 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Prace nie ujęte w dokumentacji zamówienia a nierozerwalnie i bezpośrednio związane z zakresem 
wykonywanych przez Wykonawcę prac zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku, gdy koszt wykonanych prac przekroczy wynagrodzenie 
ryczałtowe, Wykonawca nie będzie się ubiegał o dodatkowe wynagrodzenie. 

12. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych 
do formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących 
i dodatkowych, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami 
kursów walut itp. obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w oferowanych cenach.  

13. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., 
których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, 
nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., 
których nie przewidziano w SIWZ. 

14. Ustalenie prawidłowej  stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
15. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym czy wybór oferty prowadził będzie do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, 
wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 

16. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  
 

Rozdział 13 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
a) Kryterium 1 – CENA, waga: 60 %  sposób oceny: minimalizacja, 

najniższa cena = maksymalna ilość punktów. 
b) Kryterium 2 – FUNKCJONALNOŚĆ i ESTETYKA APLIKACJI,  waga: 40% sposób oceny: 

maksymalizacja 
2. Maksymalna ilość punktów w danym kryterium równa jest określonej wyżej ilości punktów dla 

określonego kryterium.  
3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.  
4. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.  
5. Przyznawanie ilości punktów ofertom poszczególnym kryterium będzie się odbywać wg następujących 

zasad: 
a) Cena oferty: 
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Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez 
Wykonawcę i podana w formularzu oferty z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
 

                                                            cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

Liczba punktów =------------------------------------ x      60 
                                                                           cena brutto oferty badanej 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach tego kryterium –60 pkt. 
b) Funkcjonalność i estetyka aplikacji: 

Do oferty należy dołączyć propozycję wykonania aplikacji mobilnej, która powinna wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom zwiedzających z niepełnosprawnościami (niesłyszących, niedosłyszących, 
niewidomych, niedowidzących), odbiorców indywidualnych i rodzin z dziećmi, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. Propozycja wykonania aplikacji mobilnej powinna zawierać:  
 min. 2 wizualizacje ekranów aplikacji, w szczególności obrazujące działanie interfejsu, 
 min. 2 makiety (mock-up) obrazujące mechanikę użytkowania aplikacji. 
Oferty, które nie będą posiadały elementów lub jednego z elementów wyżej określonych zostaną 
odrzucone przez Zamawiającego jako niezgodne z SIWZ. 
 
Punkty w kryterium „Funkcjonalność i estetyka aplikacji” zostaną przyznane łącznie przez Komisję 
przetargową za: 
 zgodność zaproponowanego rozwiązania koncepcji z założeniami Zamawiającego: 
o 0 pkt. – brak, 
o 2 pkt. – poziom niski,  
o 4 pkt. – poziom przeciętny, 
o 6 pkt. – poziom dostateczny, 
o 8 pkt. –  poziom dobry, 
o 10 pkt. –  poziom wysoki; 

 wygląd, estetyka i spójność graficzna całości projektu: 
o 0 pkt. – brak, 
o 2 pkt. – poziom niski,  
o 4 pkt. – poziom przeciętny, 
o 6 pkt. – poziom dostateczny, 
o 8 pkt. –  poziom dobry, 
o 10 pkt. –  poziom wysoki; 

 układ strony prezentujący treści we właściwym układzie, zgodnym z opisem przedmiotu 
zamówienia (uwzględnienie oczekiwań osób z niepełnosprawnościami (niesłyszących, 
niedosłyszących, niewidzących, niedowidzących): 
o 0 pkt. – brak, 
o 2 pkt. – poziom niski,  
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o 4 pkt. – poziom przeciętny, 
o 6 pkt. – poziom dostateczny, 
o 8 pkt. –  poziom dobry, 
o 10 pkt. –  poziom wysoki; 

 wygląd, estetyka i przejrzystość ilustrowanej mapy graficznej terenu wraz z m.in. ikonografią 
przedstawiającą obiekty, oznaczenie szlaków pieszych i cieków wodnych: 

o 0 pkt. – brak, 
o 2 pkt. – poziom niski,  
o 4 pkt. – poziom przeciętny, 
o 6 pkt. – poziom dostateczny, 
o 8 pkt. –  poziom dobry, 
o 10 pkt. –  poziom wysoki; 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach tego kryterium – 40 pkt. 
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty – suma punktów kryterium 1-2. 
 

Rozdział 14 
BADANIE OFERT 

 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe  ceny wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień,  
w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

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

Rozdział 15 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawił: 

a) informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów  
w związku z realizacją umowy; osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy 
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powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty, 

b) umowę regulującą współpracę Wykonawców w przypadku, gdy zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

c) umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami w przypadku, jeżeli w realizacji 
zamówienia będą uczestniczyć inne podmioty (podwykonawcy), 

d) dowód wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 

 
Rozdział 16 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.    
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formach wymienionych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.  
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy musi 

być dostarczony do Zamawiającego i złożony w dziale księgowości najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:  

Muzeum  – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej: Bank PEKAO S. A. oddział w Nowym Targu, nr 
rachunku: 09 1240 5136 1111 0010 7268 9573. 

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

7. Okres rękojmi ustala się na okres 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się dla każdej części zamówienia w wysokości 

5 % ceny całkowitej dla danej części podanej w ofercie. 
9. Postanawia się, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwrócone zostanie  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.  
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10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia i zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać 
przekazane na poczet kar umownych. 

12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż w pieniądzu stosuje się wprost postanowienia art. 
150 ust. 8-10 ustawy. 

 
Rozdział 17 

POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.  

2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz 
określenie warunków tych zmian zostały zawarte w projektach umów. 

 

Rozdział 18 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
 

Rozdział 19 
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 
(www.orawa.eu), pod warunkiem, że wniosek o  wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 
Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej (www.orawa.eu). 
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Rozdział 20 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla 
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy. 

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

 

Rozdział 21 
INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3  Ustawy 

Pzp. 
6. 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 dnia 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 

Górnej, Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204, e-mail: biuro@orawa.eu; 
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: (biuro@orawa.eu); 
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i e) RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji 
dokumentacji tego postępowania;  

4) dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom, osobom lub podmiotom, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  
a także podmiotom, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów; 

5) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;  
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6) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, a następnie przez okres 5 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego 
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy; okres ten dotyczy również 
Wykonawców, którzy złożyli oferty nie uznane za najkorzystniejsze; tj. Zamawiający nie zawarł  
z nimi umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

7) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 
lub odrzuceniem jego oferty; 

8) obowiązek podania danych osobowych 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; 

9) stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu; 

10) osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 
11) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. 

 
 
 
 
 

                                                 
1  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, 
2 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. 
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Rozdział 22 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 
Integralną częścią SIWZ są załączniki: 
Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 1b – Przedmiar robót, 
Załącznik nr 2 – Projekt umowy, 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 – Wykaz zamówień 
Załącznik nr 7 – Wykaz osób 
Załącznik nr 8 – Formularz oferty 
Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
 
 
Akceptuję wraz  z załącznikami, 
 
Dyrektor 
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego 
w Zubrzycy Górnej 
 
16.06.2020 r., Zubrzyca Górna 


