
 

 

 
 
MPŚ - IX. 261.2.2017 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARANŻACJI WNĘTRZ ORAZ WYSTAW 
W ZABYTKOWYM OBIEKCIE BIAŁEGO SPICHLERZA 

 
  
 
1. Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. , poz. 2164 ze zm.), zwana 

dalej ustawą; 
2.  Ustawa z dnia 7 lipca.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 
3.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 , poz..459 z późn. zm..);  
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666 z późn. 

zm..); 
5. Przepisy wykonawcze do ustaw wskazanych w pkt. 1-4; 
6.  Inne obowiązujące przepisy mające zastosowanie do przedmiotu konkursu. 
 
2. Tryb Postępowania:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako konkurs określony w art. 110 – 127 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą PZP o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
209 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust.8 Pzp. 

 
I. Zamawiający 
 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
ul. Dominikańska 5-9 
76-200 Słupsk 
www.muzeum.slupsk.pl 
e-mail: muzeum @muzeum.slupsk.pl 
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

 

II. Forma konkursu 
 
1. Konkurs jest organizowany jako jednoetapowy. 
2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne przyznania przez Zamawiającego nagrody określonej w pkt. 

XIII za wykonanie przedmiotu konkursu opisanego w pkt. III i przeniesienie praw autorskich 
majątkowych do wybranej przez sąd konkursowy pracy na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym 
w regulaminie.  
 

III. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 
 

1. Przedmiot i cel konkursu 

1.1.  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie 
Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, będącego własnością 

http://www.muzeum.slupsk.pl/


 

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zamówienie finansowane jest z budżetu Samorządu 
Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach dofinansowania projektu „Witkacy 
w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich 
otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Nr umowy o dofinansowanie RPPM.08.03.00-22-0038/15 .Przedmiot konkursu obejmuje:  
1.1.1. aranżację plastyczną, adekwatną do tematyki i scenariuszy wystaw,  
1.1.2. przedstawienie sugestii odnośnie projektu sprzętu i materiałów wystawienniczych, (między 

innymi: gablot, plansz, ekranów), uwzględniających bezpieczeństwo eksponowanych w nich 
zabytków, podnoszących ich walory ekspozycyjne oraz ułatwiających ich użytkowanie, 

       1.1.3.  propozycję rozmieszczenia materiałów wystawienniczych, (między innymi: gablot, plansz, 
ekranów), punktów oświetlenia oraz środków przekazu multimedialnego; koncepcja powinna 
umożliwiać swobodne kształtowanie przestrzeni wystawienniczych oraz ich elastyczne  
dostosowywanie do aktualnych i przyszłych potrzeb sal wystawowych w których materiały 
wystawiennicze mają zostać wystawione, 

1.1.4. przewidywany maksymalny planowany koszt realizacji aranżacji wnętrz oraz wystaw wraz z 
wyposażeniem, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 9, 

1.1.5.  przewidywany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wnętrz 
oraz wystaw, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 9, 

       1.1.6.  rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, w szczególności: niewidomych, głuchoniemych, 
z upośledzeniem ruchowym, 

       1.1.7. rozwiązania zwiększające zainteresowanie osób w wieku szkolnym i przedszkolnym;  
opracowanie rozwiązań dla grup docelowych z uwzględniłem stopnia rozwoju umysłowego, 
sposobu zapoznawania się z otoczeniem, sposobu przyswajania nowych informacji, 

       1.1.8.  nowoczesne środki multimedialne służące do przekazywania dźwięku i obrazu, 
       1.1.9. sposób oznakowania kierunku zwiedzania. 
 

1.2 Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji aranżacji wnętrz oraz organizowanych wystaw na 
salach ekspozycyjnych w obiekcie zabytkowego Białego Spichlerza, rewitalizowanego w ramach projektu, 
uwzględniającego historyczną rangę miejsca ekspozycji oraz zawierającą optymalne rozwiązania 
aranżacyjne, programowe i funkcjonalne, odpowiadające scenariuszom oraz przyjętym założeniom 
funkcjonalnym i finansowym. 

1.3 Celem konkursu jest również wyłonienie uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana 
za najlepszą, w celu zaproszenia go do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na szczegółowe 
opracowanie pracy konkursowej (opracowanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz oraz sal 
wystawowych, projektów instalacji elektrycznej, przedmiarów robót i projektu wykonawczego – zgodnie 
z pkt VII Regulaminu).  

1.4.     Autorskie opisy scenariuszy stanowią n/w/ załączniki do niniejszego Regulaminu: 
  

a) Scenariusz aranżacji parteru (przyziemia) – Załącznik Nr 10; 
b) Scenariusz aranżacji I pietra i wystawy pn. „Witkacy inaczej…” – Załącznik Nr 11; 
c) Scenariusz aranżacji II pietra i wystawy pn. „Witkacy obrazy, rysunki, grafiki, archiwalia” – Załącznik 

 Nr 12; 
d) Scenariusz aranżacji III piętra oraz wystawy „W nawiązaniu do Witkacego od XIX – XXI wieku” – 
Załącznik Nr 13; 
e) Scenariusz aranżacji IV piętra oraz wystawy „W nawiązaniu do Witkacego od XIX – XXI wieku” – 
Załącznik Nr 14; 
f) Scenariusz aranżacji V piętra oraz wystawy „Słupsk – miasto i ludzie” – Załącznik Nr 15 
 
 



 

 

 
 

2. Opis obiektu Białego Spichlerza, pochodzącego z początku XIX wieku  

2.1. budynek objęty robotami budowlano-remontowymi, przebudową - „Biały Spichlerz” na dz. nr 194/1, wpisany 
do rejestru zabytków pod nr A-358, prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku. Dane techniczne: 

 liczba kondygnacji: 6 

 długość budynku: 40,00 m, 

 szerokość budynku: 15,58 m, 

 wysokość budynku: 22,60 m, 

 powierzchnia użytkowa: 2.798,60 m2, 

 powierzchnia zabudowy: 623,00 m2, 

 kubatura: 11.380,00 m3; 

Konstrukcja budynku murowana, obiekt niepodpiwniczony, kondygnacje o wnętrzu jednoprzestrzennym, z dwoma 
wejściami na przestrzał – od strony wschodniej i zachodniej.  

2.2. Planowane funkcje: 

W obiekcie planowane są cztery wystawy stałe, z których trzy będą nowymi ekspozycjami. Obecna wystawa prac 
Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego, prezentowana obecnie w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, 
zostanie przeniesiona do budynku Białego Spichlerza i będzie znacznie poszerzona merytorycznie. Wystawom 
towarzyszyć będą przestrzenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży.  

Zamawiający planuje w następujący sposób wykorzystać pozyskane pomieszczenia i przestrzenie, 
w zrewitalizowanym Spichlerzu Białym: 

 

2.2.1. Parter: 

Przestrzeń organizacyjna - sala widowiskowo-wernisażowa, sklepik-kawiarenka, recepcja-kasa, szatnia, 
sanitariaty, przestrzenny hol, winda. Będzie to ważna kondygnacja z punktu widzenia logistyki zwiedzania 
i pierwszego kontaktu zwiedzającego z muzeum. Sala wernisażowa służyć może koncertom, odczytom, 
spotkaniom rozmaitych grup i stowarzyszeń. Przewidziany jest też magazyn wydawnictw. 

 

2.2.2. I piętro: Wystawy czasowe: 

Sala wystaw czasowych - tematyka ekspozycji czasowych będzie zróżnicowana z dziedziny sztuki, techniki, 
etnografii i kartografii o zasięgu europejskim i ponadeuropejskim, opracowywana z rocznym wyprzedzeniem. 
W zależności od tematu wystawy czasowej czas jej trwania przewidywany jest od 3 do 4 miesięcy. Do wystaw 
czasowych opracowywane będą akcje promocyjne, jak również programy edukacyjne i oświatowe. 

Magazyn otwarty obiektów wypożyczanych,  

Pakowalnia dzieł i miejsce rozładunku dzieł zwiezionych na wystawy czasowe, magazyn sprzętu 
wystawienniczego.  

 

2.2.3. II piętro – Witkacy - sala wystaw stałych: 

Wystawa stała obejmować będzie reprezentatywny, bogaty zestaw obrazów i rysunków  
z wszystkich faz twórczości (z okresu młodzieńczego, rosyjskiego, formistycznego, lat działania firmy 
portretowej), z naciskiem na dorobek „Firmy Portretowej S.I.Witkiewicz” – jedynego w swoim rodzaju 
przedsięwzięcia społeczno-artystycznego. Na wystawie stałej „Witkacy. Obrazy – rysunki – archiwalia” 
zaprezentowanych zostanie około 160 prac malarskich i rysunkowych (głównie portretów pastelowych), zestaw 



 

 

archiwaliów obejmujący około 60 obiektów oraz pojedyncze meble i przedmioty użytkowe. Przestrzeniami 
dostępnymi bez ograniczeń będą także: zaułek filmowy oraz salka ze stanowiskami komputerowymi.  
Pod opieką pracownika merytorycznego można będzie zwiedzać magazyn otwarty. Gabinet będzie miejscem 
pracy opiekuna kolekcji Witkacego, ponadto będą się tam odbywać zajęcia typu seminaryjnego.  
Dodatkowo na piętrze znajdzie się sala kinowa, gdzie pokazywane będą krótkie filmy oświatowe poświęcone 
biografii Witkacego oraz różnym dziedzinom jego aktywności artystycznej. W wydzielonej części holu znajdzie się 
kilka stanowisk komputerowych z dostępem do katalogu dzieł z reprodukcjami, informacjami o osobach 
portretowanych oraz bibliografią i udziałem w wystawach. Będzie można obejrzeć tam kolekcję w wersji 
wirtualnej. Pozwoli to zapoznać się z całą słupską kolekcją w ujęciu synchronicznym i diachronicznym oraz 
w różnych kontekstach tematycznych. 

Studio pozwoli na udostępnienie wybranych obiektów badaczom i innym zainteresowanym. Możliwe też będzie 
przeprowadzanie tam zajęć typu seminaryjnego, przeznaczonych dla niedużych grup. 

Magazyn otwarty (z pracownią) – przeszklona przestrzeń magazynu pozwoli zapoznać się zwiedzającym 
z gromadzonymi i przechowywanymi zabytkami. 

 

2.2.4. III i IV piętro – sale wystaw stałych: 

W kręgu Witkacego - Słupskie salony sztuki, sztuka XIX-XXI wieku. 

W „Salonach sztuki” Spichlerza Białego będą zaprezentowane dzieła z kolekcji muzealnej, cenionych mistrzów, 
nauczycieli i przyjaciół Witkacego, artystów lokalnych oraz obiekty z historii techniki. Wystawa obejmie 
osiemnaście różnych przestrzeni aranżacyjnych od XIX do XXI wieku:  

- polska tematyka batalistyczna, pejzaż polski i europejski, projekty scenograficzne artystów XX wieku do sztuk 
teatralnych Witkacego,  

- plakaty na temat sztuk teatralnych i wystaw dzieł Witkacego, akty tradycyjne i nowoczesne oraz jako 
uzupełnienie - dorobek artystów związanych ze Słupskiem,  

- sztuka abstrakcyjna, polska szkoła grafiki, animalistyka. 

Ekspozycję III i IV p. uzupełnią otwarte magazyny pokazujące sposób przechowywania zabytków, studia 
i przestrzenie edukacyjne, w których odbywać się będą lekcje i warsztaty muzealne. 

Całość ekspozycji wzbogacona będzie prezentacjami multimedialnymi, dostępem  
do zdygitalizowanych zbiorów muzealnych. 

 

2.2.5. V Piętro – sala wystaw stałych: 

Wystawa stała „Słupsk – miasto i ludzie” prezentująca historię osadników przybyłych do Słupska po 1945 roku 
z terenów Litwy, Ukrainy i Polski środkowo-wschodniej oraz wielokulturowe dziedzictwo miasta i ziemi słupskiej. 
Wystawa prezentuje powojenny Słupsk oraz to jak na przestrzeni 70 lat po wojnie się zmienił a także dorobek 
osadników, którzy przyjechali tutaj po 1945 r. Cezura czasowa wystawy to okres przed 1945 rokiem 
do współczesności. Zaprezentowany zostanie zbiór fotografii dokumentalnej (ok. 1000 szt.) uzupełnionej 
dokumentami tradycyjnymi, audiowizualnymi i dźwiękowymi – m. in. wywiadami, kronikami filmowymi oraz filmem 
dokumentalnym ( w sumie ok. 150 sztuk dokumentów i obiektów).  

Na piętrze zlokalizowany będzie również magazyn zbiorów. 

 

2.2.6. Magazyny otwarte: 

Magazyny otwarte to nowa formuła prezentowania publiczności obiektów własnych, czasowo nie 
eksponowanych. Magazyny te (na piętrach: II, III, IV i na poddaszu) będą oddzielone od przestrzeni dostępnych 
widzom jedynie szklanymi ścianami - w ten sposób muzeum da zainteresowanym możliwość zapoznania się 
z właściwymi sposobami przechowywania muzealiów spoza ekspozycji, a niekiedy także z samymi dziełami. 
Magazyny otwarte będę dostosowane do zwiedzania przez małe grupy widzów, oczywiście pod opieką 
pracownika merytorycznego; wtedy także i jego gabinet widzowie będą mogli zobaczyć. 

 

 



 

 

 

 

2.2.7. Studia: 

W pomieszczeniach tych, wybrane obiekty będą udostępniane badaczom, rodzinom artystów i innym 
zainteresowanym. Możliwe też będzie przeprowadzanie w nich zajęć typu seminaryjnego, przeznaczonych dla 
kilkuosobowych grup. 

 

3. Założenia finansowe 

W pracy konkursowej należy przyjąć, że maksymalny planowany łączny koszt realizacji ekspozycji wraz 
z wyposażeniem, będącej przedmiotem niniejszego konkursu, nie może przekroczyć kwoty 2.950.048,89 
złotych brutto (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści osiem złotych 89/100). 

4. Założenia terminowe 

4.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy zgłosić w terminie 20 lipca 2017 r. godz. 15:00. 
4.2. Osoby dopuszczone do udziału w konkursie przedstawią prace konkursowe do dnia 29.09.2017 r. 
4.3. Szczegółowy projekt pracy konkursowej zwycięzca konkursu wykonana w terminie do 15 stycznia 2018 r., 
po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki.  

 
IV. Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu. 
 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w sekcji IV pkt. 2. 3. Regulaminu i ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków; 

2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków; 

2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, 

jeżeli Wykonawca: 

2.3.1. wykaże, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w kierunku architektura wnętrz lub plastyczne w kierunku 

architektura wnętrz. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej.. 
4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 oraz art. 24 ust. 1, pkt. 12-23 ustawy PZP. 

4.1 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy PZP, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

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



 

 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający 

zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

4.3 Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy prawo zamówień publicznych, 

może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy 

PZP. 

4.5 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4.7. Regulaminu, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

4.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

4.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności  

 techniczne lub zawodowe, o których mowa w sekcji IV pkt. 2.3 . SIWZ. 

4.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

4.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Wzór zobowiązania jako propozycję jego treści określa Załącznik nr 18, jednakże 

Wykonawca jest uprawniony przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

- zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp sporządzone  
w oparciu o własny wzór 

- inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające  
w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,  

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

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

 



 

 

4.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy 

PZP. 

4.10. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych: Zamawiający 

nie określa fakultatywnych przesłanek wykluczenia, wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

 
V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą dostarczyć Uczestnicy konkursu, w celu 
potwierdzenia stawianych im wymagań oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.  
 
1. Na wniosek (ofertę) składają się następujące dokumenty i załączniki:  

1.1. Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (wzór wniosku– Załącznik nr 1 

do Regulaminu); 

1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1, pkt. 1 Prawa zamówień 

publicznych (wzór oświadczenia Załącznik nr 4 do Regulaminu); 

1.3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 25a ust. 1 

Prawa zamówień publicznych (wzór oświadczenia Załącznik nr 5 do Regulaminu). 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia uczestnik 

konkursu składa następujące dokumenty: 

2.1. w trybie wskazanym w sekcji V pkt. 4.5.oświadczenia Uczestnika konkursu o braku wydania wobec 

niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

2.2. oświadczenia Uczestnika konkursu o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uczestnik konkursu może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Uczestnikiem konkursu nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – stosownie do wymagań wskazanych w pkt. 2.3. 

Regulaminu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Uczestnik konkursu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów Uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski (oferty), a także informacje 

określone w art. 86 ust.3 ustawy Pzp , przekazuje 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, Uczestnik konkursu może przedstawić dowody, że powiązania z innym nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub 

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

Załącznik nr 16 do Regulaminu. 

3. W celu wykazania spełnienia przez Uczestnika konkursu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 

ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 

3.1. w trybie wskazanym w sekcji V pkt. 4.5. wykaz osób, wskazanych w Sekcji IV pkt. 2.3.1. Regulaminu 

konkursu skierowanych przez Uczestnika konkursu do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 



 

 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykaz osób stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu. 

4. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty: 

4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Uczestników konkursu oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających: 

4.1.1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

4.1.2. brak podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.  

4.2. Do oferty Uczestnik konkursu dołącza aktualne na dzień składania wniosku: 

4.2.1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 4 do Regulaminu, 

4.2.2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 

ustawy PZP, zgodne w treści z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu. Informacje zawarte w oświadczeniach 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Uczestnik konkursu spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu. 

4.3.Uczestnik konkursu, 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4.1. 

Regulaminu w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy 

PZP. Dodatkowo do oferty Uczestnik konkursu załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, 

służący wykazaniu udostępnienia Uczestnikowi konkursu potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym 

w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu został Uczestnikowi konkursu faktycznie udostępniony. 

4.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Uczestników konkursu, oświadczenie składa 

każdy z Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Uczestników 

konkursu wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4.5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia (nagrody), wezwie 

Uczestnika konkursu, którego oferta została najwyżej oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wskazanych w pkt. 2.1  3.1. 

 4.6. W przypadku wskazania przez Uczestnika konkursu dostępności oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Uczestnika konkursu oświadczenia lub 

dokumenty.  

4.7. W przypadku wskazania przez Uczestnika konkursu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 



 

 

4.8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7. Regulaminu Zamawiający może żądać od Uczestnika konkursu 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Uczestnika konkursu i pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego dokumentów. 

4.9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

4.10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Uczestnika konkursu w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia wskazane w pkt. 4.9 składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

4.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Uczestnik konkursu, podmiot, na którego 

zdolnościach polega Uczestnik konkursu, Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

4.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

4.15. Jeżeli Uczestnik konkursu nie złoży oświadczenia zgodnego w treści ze wzorem Załącznika nr 4 lub 5 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw 

wykluczenia, dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy i roboty budowlane wymagań 

Zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 

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

Uczestnika konkursu podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.16. Jeżeli Uczestnik konkursu nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Uczestnika konkursu podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

4.18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Uczestnika konkursu dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

4.19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Uczestników konkursu do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

5. Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

5.1. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 



 

 

5.2. Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia 

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

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z Pełnomocnikiem Uczestników konkursu.  

5.3. Wszystkie zapisy Regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Dokumenty wymienione powyżej należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, włożyć 

do koperty oznaczonej hasłem: „ Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie – Opracowanie koncepcji 

aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, w ramach dofinansowania 

projektu „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych 

spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” i następnie złożyć 

w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.  

 

VI. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej. 
 
Każda praca konkursowa musi składać się z części opisowej i graficznej.  

1. Część opisową należy przygotować w postaci pięciu identycznych egzemplarzy, w formie pisemnej 

w języku polskim, trwale spiętych. Część opisowa musi zawierać:  

1.1. Zwięzły opis koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw na każdej kondygnacji w obiekcie, uzasadniający 

przyjętą koncepcję, w formie wydruku komputerowego, 

1.2. informacje o przyjętych rozwiązaniach z określeniem zastosowanych materiałów i technologii oraz 

przewidywanego czasu wykonania poszczególnych elementów ekspozycji, 

1.3. Informację o łącznym planowanym koszcie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw na każdej kondygnacji 

w obiekcie, o których mowa w sekcji VII Regulaminu, ze wskazaniem ceny netto oraz ceny brutto. 

2. Część graficzna powinna zawierać: 

2.1. wizualizację założeń wnętrz oraz wszystkich ekspozycji,  

2.2. szczegółową wizualizację czterech wybranych fragmentów ekspozycji dla każdej z projektowanych 

wystaw oraz wizualizację fragmentu przestrzeni/ wnętrza,  

2.3. koncepcję projektu fragmentu ekspozycji dla dzieci, 

2.4. koncepcję identyfikacji przestrzennej, 

 

3. Sposób prezentacji prac konkursowych. 

3.1 Pracę konkursową należy przygotować w języku polskim. 

3.2 Część opisową należy przygotować w postaci sześciu identycznych egzemplarzy o formacie A4, 

w formie pisemnej w języku polskim, trwale spiętych. 

3.3 Do części opisowej muszą być dostarczone plansze: 

a) plansza w formacie B1 z wizualizacją czterech wybranych fragmentów poszczególnych wystaw, 

na jednej planszy; 

b) plansze w formacie B2 koncepcji projektu fragmentu ekspozycji dla dzieci z dwóch wybranych 

pięter; 

c) plansza w formacie B1 koncepcji identyfikacji przestrzennej dla wszystkich pięter.  

3.4 Należy dostarczyć maksymalnie 5-cio minutową prezentację multimedialną – na płycie CD/DVD. 

3.5 Część opisową, graficzną i multimedialną należy zapisać w wersji elektronicznej i dołączyć  

na nośniku CD lub DVD (opatrzoną liczbą rozpoznawczą) do pracy konkursowej. Pliki na płycie 



 

 

CD lub DVD nie mogą zawierać żadnych danych umożliwiających identyfikację autora pracy 

konkursowej. Na nośniku elektronicznym należy zapisać:  

- wszystkie plansze ( w formacie PDF, JPG oraz TIFF o rozdzielczości 300 dpi),  

- opis, tabele (w formacie DOC i PDF), 

- prezentację multimedialne w formacie AVI lub WMV. 

3.6 Wszystkie elementy składowe pracy konkursowej oraz samo opakowanie należy oznaczyć 

dowolnie wybraną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą zgodnie z wpisaną w Załączniku nr 7  

z zachowaniem wysokości jednej cyfry 1 cm, a długości całego oznakowania maksymalnie 6 cm, 

umieszczoną w prawym górnym rogu opisywanego elementu. 

3.7 Liczbę należy wpisać techniką trwałą w górnym, prawym narożniku na wszystkich elementach. 

3.8 Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej – Załącznik nr 7 musi być zaopatrzone przez składającego 

w liczbę rozpoznawczą, a przez Sekretarza Sądu Konkursowego w datę i godzinę przyjęcia pracy oraz 

w pieczęć i podpis. Niniejsze pokwitowanie jest jedynym dokumentem uprawniającym jej posiadacza 

do odbioru nagrody wynikającej z orzeczenia Sądu Konkursowego. Prace, które wpłyną po terminie 

wyznaczonym na ich składanie będą zwracane bez otwierania i nie będą uczestniczyć w konkursie.  

3.9 Karta identyfikacyjna (Załącznik nr 6) stanowiąca o nazwie i adresie uczestnika konkursu winna być 

złożona Zamawiającemu w terminie i miejscu wyznaczonym na składanie prac konkursowych, 

w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: ”KARTA IDENTYFIKACYJNA” i oznaczona 

numerem - liczbą rozpoznawczą. 

3.10. Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu zostanie otwarta komisyjnie po dokonaniu procedury wyboru 

pracy konkursowej i zatwierdzeniu wyników konkursu. 

3.11. Opakowanie pracy nie może być opatrzone nazwą uczestnika składającego pracę ani innymi 

informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie Autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez 

Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem posłańca lub firmy kurierskiej, adres 

i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika. 

Powyższe wymagania odzwierciedlają oczekiwania Sądu Konkursowego. Uczestnicy konkursu zobowiązani sąi 

są do opracowania prac zgodnie z w/w wymaganiami. 

Sąd konkursowy nie może ingerować w pracę w sposób, który mógłby prowadzić do jej trwałego uszkodzenia 

lub zmiany jej treści. 

 

VII. Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot 

zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki. 

 

1. Przedmiotem umowy będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej (opracowanie szczegółowego 

projektu aranżacji wnętrz oraz wystaw zlokalizowanych na każdej kondygnacji w budynku Spichlerza 

Białego, projektów instalacji elektrycznej, przedmiarów robót i projektu wykonawczego opisanych 

szczegółowo w Sekcji III pkt. 2 niniejszego Regulaminu.: 

2. Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej obejmować będzie sporządzenie następujących 

dokumentów: 

2.1. projekty aranżacji wnętrz oraz wystaw, o których mowa w pkt 1; 

2.2. projekty wykonawcze dla wnętrz oraz wystaw, o których mowa w pkt 1; 

2.3. przedmiary robót ; 

2.4. specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót; 

2.5. projekty instalacji elektrycznej wnętrz oraz wystaw, o których mowa w pkt 1; 

2.6. projekty nagłośnienia oraz multimediów dla sal wystawowych , o których mowa w pkt 1; 



 

 

2.7. przygotowanie specyfikacji oprogramowania wszystkich elementów multimedialnych; 

2.8. przygotowanie projektów graficznych wszystkich elementów drukowanych ekspozycji, łącznie 

z opracowaniem tekstów i ikonografii ( w ścisłej współpracy z pracownikami merytorycznymi 

wskazanych przez Zamawiającego);  

2.9. wykaz sprzętu multimedialnego, który należy zakupić na potrzeby organizacji ekspozycji; 

2.10. kosztorysy inwestorskie; 

2.11. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności pozwolenie na 

wykonanie projektu instalacji elektrycznej wydane przez Gminę Miejską Słupsk oraz zgodę 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku,  

2.12. inne niezbędne dokumenty do wykonania robót na podstawie pracy konkursowej;  

 

3. Uczestnik konkursu zobowiązany będzie do prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji. 
 

VIII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 
 

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz 

z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w punkcie V Regulaminu należy składać do dnia 20 lipca 2017 r. 

do godz. 15:00 w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk w pok. nr 7 

(Sekretariat). 

2. Wnioski złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania. 

3. Po dokonaniu weryfikacji złożonych wniosków pod kątem zgodności z wymaganiami Regulaminu Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich Uczestników, którzy złożyli wnioski, o wynikach weryfikacji oraz 

zaprosi Uczestników konkursu spełniających wymagania do złożenia prac konkursowych w miejscu i terminie 

wskazanym w punkcie IX Regulaminu. 

 

IX. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału 
w Konkursie. 

 
1. Prace konkursowe należy składać do dnia 29.09.2017 r. do godz. 11:00 w Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, pok. Nr 7 (Sekretariat). 

2. Prace złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć informację o planowanych maksymalnych, łącznych kosztach 

wykonania aranżacji wnętrz i wystaw realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz przewidywanych 

kosztach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wnętrz i wystaw (zgodnie z wzorem 

formularza stanowiącego Załącznik nr 9). 

4. Nazwiska autorów i współautorów pracy konkursowej należy załączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej 

tą samą liczbą rozpoznawczą, która została umieszczona na pracy. 

5. Pracę konkursową należy dostarczyć w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie autora/autorów (np. brak 

taśm klejących z nazwą firmy itp.). 

6. Każdemu Uczestnikowi konkursu składającemu pracę konkursową Zamawiający wyda pokwitowanie, 

opatrzone numerem identyfikacyjnym widniejącym na pracy konkursowej, datą i pieczęcią Zamawiającego. 

Działanie Zamawiającego ma na celu umożliwienie realizacji czynności wynikających z Ustawy, bez 

identyfikowania autora/autorów prac konkursowych. 



 

 

7. W interesie Uczestników konkursu, nie składających prac konkursowych osobiście, leży przyjęcie takiej formy 

dostarczenia pracy, która umożliwi Zamawiającemu odwrotne przekazanie pokwitowania Uczestnikowi, bez Jego 

identyfikacji. 

 

 X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych 
w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Uczestnikami Konkursu i odbywa się zgodnie 

z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Uczestnik Konkursu 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. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail podany przez 

Uczestnika Konkursu zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Uczestnikowi Konkursu zapoznanie się 

z treścią pisma, chyba że Uczestnik Konkursu wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 3. oświadczy, iż ww. wiadomości 

nie otrzymał. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w Dziale I. 

Regulaminu. 

6. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Ewa Pawlukiewicz 

– Kierownik Działu Kadr i Administracji, nr fax: 59 842-65-18 lub Tadeusz Minta – specjalista ds. inwestycji 

w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nr fax. 59 842-65-18, e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl, 

w godzinach pomiędzy 8:30 a 15:00. 

 

XI. Kryteria oceny prac konkursowych. 
 
1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny prac konkursowych: 
 
Ocena opracowania pracy konkursowej oraz ocena aspektów ekonomicznych – według kryteriów 
przedstawionych w poniższej tabeli 
 

Elementy oceny w kryterium oceny opracowania Waga kryterium 

Kryterium Nr 1 - Zgodność projektu z założeniem i koncepcją wystawy wynikającą ze 
scenariuszy, uwzględniającą dostosowanie projektu do warunków sal wystawowych, 
atrakcyjność i komunikatywność podziału pomieszczeń w tym wyznaczenie kierunku 
zwiedzania. 
 

 
 
20 pkt. 
 
 



 

 

Kryterium Nr 2 - Atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia 
merytorycznego wystawy (zachowanie prawdy historycznej, oddanie klimatu epoki, 
uwzględnienie czytelności przekazu oraz spójności narracji), rozwiązania estetyczne, 
wygląd, zastosowanie materiałów adekwatnych do funkcji i miejsca, umiejętność 
wykorzystania w aranżacji gablot, zdjęć, punktów oświetlenia i środków przekazu 
multimedialnego. 
 
Kryterium Nr 3 - Innowacyjność rozwiązań związanych z prezentacją wartości 
edukacyjnych z uwzględnieniem oddziaływania na emocje zwiedzających.  
 
Kryterium Nr 4 - Realność wykonania koncepcji aranżacji wystawy, dostosowanie 
ekspozycji dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz różnych grup wiekowych, 

 
 
20 pkt. 
 
 
 
 
 
20 pkt. 
 
 
20 pkt. 
 
 

Kryterium Nr 5 - Aspekty ekonomiczne: 
 Koszt całkowity aranżacji wnętrz oraz wystaw obejmujący wszelkie konieczne 
roboty budowlane oraz dostawy, o których mowa w Sekcji VII Regulaminu  

 20 pkt. 

 
2. Przy ocenie pracy konkursowej pod uwagę brane będą następujące aspekty: przyjęte rozwiązania i wzajemne 

powiązanie funkcji wewnętrznych, dostępność poszczególnych pomieszczeń – stosownie do ich przeznaczenia, 

ogólne walory użytkowe obiektu, przejrzystość i prawidłowość rozwiązań układu komunikacji wewnętrznej 

w powiązaniu z lokalizacją pomieszczeń, jakość rozwiązań przestrzeni wewnętrznych – rodzaj użytych 

materiałów i technologii mających wpływ na trwałość i prestiż obiektu, spełnienie warunków technicznych. 

3. Ocena pracy będzie polegała na przyznawaniu punktów (od 0 -20 pkt) w każdym z przedstawionych 

elementów kryterium poza cenowego, według zasad przedstawionych poniżej:  

3.1. Kryterium Nr 1:  

- zgodność projektu z założeniami i koncepcją: 0 – 7 pkt., 

- dostosowanie projektu do warunków sal wystawowych: 0 – 7 pkt., 

- atrakcyjność i komunikatywność podziału pomieszczeń: 0 – 3 pkt., 

- wyznaczenie kierunku zwiedzania: 0 – 3 pkt. 

3.2. Kryterium Nr 2: 

- atrakcyjność rozwiązań wystawy w aspekcie merytorycznym: 0 – 10 pkt., 

- proponowane rozwiązania materiałowe i estetyczne: 0 – 5 pkt., 

- proponowane rozwiązania w zakresie multimedialnych środków przekazu: 0-5 pkt., 

3.3. Kryterium Nr 3:  

- innowacyjność oddziaływania na emocje zwiedzających: 0 – 10 pkt., 

- zastosowanie innowacyjnych rozwiązań prezentacji przestrzeni edukacyjnej dla zróżnicowanych wiekowo 

odbiorców: 0 – 10 pkt. 

3.4. Kryterium Nr 4: 

- realność wykonania koncepcji aranżacji wystaw i wnętrz: 0-10 pkt., 

- dostosowanie ekspozycji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz równych grup wiekowych: 0 – 10 pkt. 

4. Ocena pracy konkursowej pod względem kosztu całkowitej aranżacji wnętrz oraz wystaw, o którym mowa 

w Sekcji VII Regulaminu będzie polegała na przyznaniu 20 pkt, pracy, której w/w koszty będą najniższe , 

określone jako maksymalne. W przypadku złożenia jednej pracy konkursowej, koszt koncepcji aranżacji 

wnętrz oraz wystaw, o którym mowa w Sekcji VII Regulaminu oceniany będzie w odniesieniu do sumy, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dotyczącego aranżacji wnętrz oraz wystaw..  

5. Pozostałe prace zostaną ocenione według tego kryterium w oparciu o wzór:  

 



 

 

Cena = cena oferty z najniższa cena: cena oferty badanej x 100% x waga kryterium 
 
6. W przypadku nie określenia lub przekroczenia kosztów w wysokości 2.950.048,89 zł, o których mowa  

w Sekcji III pkt.3 założenia finansowe, praca konkursowa nie będzie podlegać ocenie we wszystkich 

kryteriach. 

7. Ocena poszczególnych kryteriów dokonywana będzie łącznie przez wszystkich członków sądu 

konkursowego, przy czym decydować będzie większość zgodnych głosów. W przypadku braku większości 

zgodnych głosów, liczba przyznanych punktów będzie stanowiła średnią punktów przyznanych przez 

poszczególnych członków Sądu Konkursowego. Przyznawane punkty zostaną zsumowane i w ten sposób 

zostanie wybrana praca konkursowa, która uzyska największą liczbę punktów.  

8. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu i wybrania najlepszej pracy jest uzyskanie co najmniej przez jedną 

z prac minimum 60% maksymalnej ilości punktów, przydzielanych zgodnie z w/w kryteriami.  

9. W przypadku wątpliwości co do przedstawionej analizy kosztów w stosunku do części m erytorycznej 

pracy konkursowej, Sąd Konkursowy, na podstawie art. 87 ust 1 ustawy, wezwie do złożenia stosownych 

wyjaśnień. Przekazane wyjaśnienia będą podlegać ocenie wiarygodności pod względem analizy kosztów. 

Sąd Konkursowy przy ocenie wiarygodności może zasięgnąć opinii eksperta spoza składu Sądu. 

Po dokonaniu oceny wiarygodności, Sąd przyzna punkty lub nie oceni pracy we wszystkich kryteriach.  

 

XII. Skład Sądu Konkursowego. 
 
Przewodniczący Sądu Konkursowego:  

 
Prof. zw. Marek Owsian - Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie 

 
Sekretarz Sądu Konkursowego (członek Sądu Konkursowego bez prawa głosu):  

 
Katarzyna Maciejewska - Kierownik Działu Edukacji i Promocji MPŚ w Słupsku 
 
Specjaliści merytoryczni: 

 
a) Krystyna Mazurkiewicz-Palacz  – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku – Kierownik 

   Delegatury w Słupsku 
b) Marzenna Mazur   – Dyrektor MPŚ w Słupsku, Kierownik Projektu 
 
c) Dorota Ciecholewska – Kierownik Działu Bibliotecznego i i Zbiorów Specjalnych MPŚ 

   w Słupsku 
 
d) Beata Zgodzińska-Wojciechowska  – Kierownik Działu Historyczno-Artystycznego MPŚ w Słupsku, 

    Kustosz kolekcji Witkacego 
e) Lucjan Hanak     – Kierownik Działu Sztuki i Techniki 
 

XIII. Rodzaj nagród. 
 
Autor pracy konkursowej, która uzyska największą ilość punktów, zostanie zaproszony przez Zamawiającego 

do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, do szczegółowego opracowania przedstawionej przez niego 

pracy konkursowej o na pracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego 

Spichlerza, w ramach dofinansowania projektu „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja 

i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz 



 

 

Biały”. Przedmiotem negocjacji będą zobowiązania określone w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 17 do 

Regulaminu. 

 

XIV. Termin realizacji nagrody. 
 
Autor pracy, która uznana zostanie za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej 

ręki w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia prawomocnego ustalenia wyników konkursu, oraz nie później niż 

w terminie 2 miesięcy od dnia prawomocnego ustalenia wyników konkursu. 

 

XV. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy, 
pola eksploatacji prac konkursowych oraz istotne postanowienia umowy. 

1. Własność prac konkursowych. 

1.1. Na Zamawiającego przechodzi własność rzeczy składających się na pracę konkursową Uczestnika, 
któremu została przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia 
z wolnej ręki i z którym została zawarta umowa na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. 

1.2. Przejście własności, o którym mowa w pkt 1.1 następuje nieodpłatnie, z dniem podpisania umowy 
na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. 

1.3. Na Zamawiającego nie przechodzi własność rzeczy składających się na pozostałe prace konkursowe, 
nie wymienione w pkt 1.1, chyba że uczestnik nie złoży wniosku o zwrot pracy konkursowej lub nie 
odbierze pracy konkursowej w okresie czterech lat od dnia publicznego ogłoszenia wyników 
konkursu. 

2. Autorskie prawa osobiste do prac konkursowych. 

Autorskie prawa osobiste do prac konkursowych nie przechodzą na organizatora konkursu 
(Zamawiającego). 

3. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych. 

3.1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich prac konkursowych przechodzą na organizatora konkursu 
(Zamawiającego) na następujących polach eksploatacji: 

3.1.1. publiczne wystawianie oryginałów utworów w postaci prac bez ograniczeń terytorialnych, 
w okresie sześciu miesięcy od dnia publicznego ogłoszenia wyników konkursu; 

3.1.2. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów w postaci prac w celu umieszczenia 
w dowolnej publikacji, bez ograniczeń terminowych i terytorialnych; 

3.1.3. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy utworów w postaci prac jako części dowolnej 
publikacji, bez ograniczeń terminowych i terytorialnych; 

3.1.4. publiczne udostępnianie egzemplarzy utworów w postaci prac w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez ograniczeń 
terminowych i terytorialnych. 

3.2. Przejście autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt 3.1, następuje bezpłatnie. 

3.3. Przejście autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt 3.1, następuje z dniem publicznego 
ogłoszenia wyników konkursu. 

3.4. Niezależnie od pkt 3.1, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do pracy 

konkursowej Uczestnika, któremu została przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji 

w trybie zamówienia z wolnej ręki i z którym została zawarta umowa na szczegółowe opracowanie 

pracy konkursowej 



 

 

3.5. Przejście autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 3.4 następuje z chwilą podpisania 

umowy, na następujących polach eksploatacji: 

3.5.1. wykonywanie dokumentacji objętej zakresem szczegółowego opracowania pracy 

konkursowej, 

3.5.1.1. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, o której 

mowa w pkt 3.5.1, osobie trzeciej.  

3.5.1.2.  Zamawiający może skorzystać z prawa, o którym mowa w pkt 3.5.1.1, 

w przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy lub od jej odstąpienia. 

3.5.2. wykonywanie dokumentacji projektowej w zakresie ekspozycji i aranżacji przestrzeni 

wystawienniczej, 

3.5.2.1. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, o której 

mowa w pkt 3.5.2, osobie trzeciej.  

3.5.2.2. Zamawiający ma prawo zezwolić wykonawcy dokumentacji projektowej, o której 

mowa w pkt 3.5.2, na wykorzystanie pracy konkursowej w takim zakresie jak to 

jest konieczne do wykonania tej dokumentacji, zgodnie z wolą Zamawiającego 

oraz wnioskami i zaleceniami Sądu Konkursowego, w tym w szczególności jej 

zmian, przeróbek oraz dalszych opracowań. 

3.5.3. wykonywanie dodatkowej dokumentacji projektowej, robót budowlanych i aranżacji 

ekspozycji oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do zrealizowania w terenie pracy 

konkursowej. 

3.5.4. możliwości dokonywania zmian w pracy konkursowej w trakcie jej wykonania, jak 

i późniejszych zmian po wykonaniu aranżacji wystaw oraz sali kinowo-teatralnej. 

3.6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, o których mowa w pkt 3.5, nastąpi 

za wynagrodzeniem ustalonym w umowie zawartej w wyniku przeprowadzenia zamówienia z wolnej 

ręki, będącego nagrodą w niniejszym konkursie. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie za wykorzystania pracy konkursowej na innych polach eksploatacji, niż wymienione 

w pkt 3.5. 

3.7. Uczestnik, o którym mowa w pkt 3.4, zezwala na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy 

konkursowej, zarówno przez Zamawiającego, jak i przez osoby trzecie, upoważnione przez 

Zamawiającego. 

3.8. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3.7 Uczestnikowi konkursu nie przysługuje odrębne 

wynagrodzenie. 

3.9.  Uczestnik konkursu będzie zobowiązany oświadczyć, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe 

do wszelkich dokumentów objętych zakresem szczegółowego opracowania pracy konkursowej. 

3.10. Uczestnik konkursu będzie zobowiązany przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do wszelkich dokumentów objętych zakresem szczegółowego opracowania pracy konkursowej oraz 

stanowiących utwory, na polach eksploatacji ustalonych w trakcie negocjacji. 

3.11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszelkich dokumentów objętych zakresem 

szczegółowego opracowania pracy konkursowej oraz stanowiących utwory nastąpi 

za wynagrodzeniem o którym mowa w pkt 3.6.  

3.12. Jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej z winy 

leżącej po stronie Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa uzyskała największą ilość 

punktów, autor najlepszej pracy konkursowej zobowiązany jest do przekazania praw własności 

rzeczy, o których mowa w pkt 1.1 oraz majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, 

w zakresie, o którym mowa w pkt 3.5 i 3.7, bez ograniczeń terytorialnych i terminowych. W takim 



 

 

przypadku uczestnikowi konkursu, którego praca konkursowa uzyskała największą ilość punktów nie 

przysługuje wynagrodzenie.  

 

XVI. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu 
 
Wszyscy Uczestnicy konkursu niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu zostaną powiadomieni pisemnie 

o wynikach i otrzymanych ocenach, z podaniem imion i nazwisk albo nazw (firm) oraz adresów i miejsc 

zamieszkania (siedzib) autora nagrodzonej pracy. Informację o rozstrzygnięciu konkursu Zamawiający zamieści 

również na stronie internetowej (www.muzeum.slupsk.pl) pod ogłoszeniem o konkursie. 

 
XVII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Regulaminu konkursu. 
 
1. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych 

w Regulaminie oraz w Ogłoszeniu w okresie przewidzianym na przygotowywanie oraz składanie wniosków 

o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pytania muszą być sformułowane w języku polskim i skierowane 

na adres Zamawiającego na piśmie, faksem na nr (59) 842 65 18 lub na adres e-mail: 

sekretariat@muzeum.slupsk.pl . 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wszystkim Uczestnikom konkursu, którzy pobrali Regulamin, 

bez ujawniania źródła zapytania.  

3. Dla Uczestników konkursu, wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje treści Regulaminu będą również 

zamieszczane jako pliki na stronie internetowej Zamawiającego (www.muzeum.slupsk.pl) 

pod ogłoszeniem o konkursie.  

4. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych 

w Regulaminie na etapie przygotowywania prac konkursowych. Pytania muszą być skierowane na adres 

Zamawiającego na piśmie, faksem na nr (59) 842 65 18 lub na adres e-mail sekretariat@muzeum.slupsk.pl. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu. 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Uczestnikowi 

konkursu, 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. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

3.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3.2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3.3. odrzucenia oferty Odwołującego; 

3.4. opisu przedmiotu zamówienia; 

3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

mailto:sekretariat@muzeum.slupsk.pl
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4.1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4.2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4.3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP: 

4.3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 

drugie ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4.3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych 

warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4.3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.3.1. - 4.3.2. Regulaminu wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4.3.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Uczestnikowi konkursu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

4.4. Uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 

PZP. 

4.4.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona 

czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

4.4.2. Na czynności, o których mowa w pkt. 4.4.1. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 

ustawy PZP. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie polskiej 

PLN. 

6.. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIX. Wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych. 
 

XX. Załączniki do Regulaminu. 
 
1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie – Załącznik nr 1 



 

 

2) Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych – Załącznik nr 2 

3) Wykaz osób przewidzianych przez uczestnika konkursu do wykonania opracowania konkursowego – 

Załącznik nr 3 

4) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 – Załącznik nr 4 

5) Oświadczenie, że ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

25a ust.. 1 Pzp – Załącznik nr 5 

6) Karta identyfikacyjna Uczestnika konkursu – Załącznik nr 6 

7) Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej – Załącznik nr 7 

8) Informacja o przewidywanym koszcie inwestycji i dokumentacji projektowo  - kosztorysowej – Załącznik nr 8 

10) Projekt budowlany-wykonawczy – Załącznik nr 9 

11) Scenariusze wnętrz oraz wystaw: 

- Parter    –  Załącznik nr 10;  

- I Piętro   – Załącznik nr 11; 

-  II Piętro – Załącznik nr 12; 

-  III Piętro – Załącznik nr 13; 

-  IV Piętro – Załącznik nr 14; 

-  V Piętro – Załącznik nr 15. 

12) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 16 

13) Wzór umowy – Załącznik nr 17 

14) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 18 

 

 
         ZATWIERDZAM: 

 
 
   ………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  Załącznik nr 1  

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
MPŚ –IX. 261.2. 2017       Data.........……………………………. 
 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU  
Ul. DOMINIKAŃSKA 5-9 

76-200 Słupsk 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o Konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym 
obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach Projektu 
finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, 
pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich 
otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 

   WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE składa: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

 

1. My niżej podpisani oferujemy dostarczyć pracę konkursową, zgodnie z warunkami dokumentacji konkursowej, 
w terminie do ……………………………… 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i w pełni go akceptujemy. 
 
 
 
  
Niniejszy wniosek obejmuje następujące załączniki: 
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

1 ……………………………………....… 
2 ………………….…………………...… 
3 …………………………..……......…… 
4 …….……………………….................. 
5 ............................................................... 
6 ................................................................ 
7 ……………………………………..….. 
8 ………………….……………………. 

  

      ……………………………………………………… 
(Podpis Uczestnika konkursu lub osoby uprawnionej) 

 
…………………………… 
         (miejscowość i data) 
 

 



 

 

 
Załącznik nr 2  

MPŚ-IX.261.2.2017 
 

Oświadczenie 
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

i zezwoleniu na korzystanie z projektu 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Jako Uczestnik konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie 
Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach Projektu 
finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, 
pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich 
otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, poprzez fakt przystąpienia do konkursu zezwalam organizatorowi na nieodpłatne korzystanie 
z przedstawionego projektu bez względu na formę i układ, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu, 
w szczególności:  

- publicznej prezentacji na wystawie,  
- prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych,  
- prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych promocyjnych zamawiającego.  

 
 
 
 

      ……………………………………………………… 
(Podpis Uczestnika konkursu lub osoby uprawnionej) 

 
…………………………… 
         (miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Załącznik nr 3 



 

 

MPŚ-IX.261.2.2017   
 

Wykaz osób skierowanych przez Uczestnika konkursu do realizacji zamówienia 
 

Wykaz winien potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu na opracowanie koncepcji aranżacji 
wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych 
Szeregów 12, w ramach Projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze 
środków Unii Europejskiej, pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-
wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 
Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w 
Regulaminie konkursu, Sekcja IV, pkt. 2.3. 

 
Lp. Imię i Nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Posiadane wykształcenie 
niezbędne do wykonania 
zamówienia(konkursu)  

(wskazać: rodzaj, kierunek, zakres) 

Potencjał własny/ 
podmiotu trzeciego 

 
1 
 

  Posiada wykształcenie:  

 
2 
 

  Posiada wykształcenie:  

 
3 
 

  Posiada wykształcenie:  

 
4 
 

  Posiada wykształcenie:  

 
Oświadczam, iż Uczestnik konkursu posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
Oświadczam, iż kadra kierownicza uczestnika konkursu, w tym osoby wskazane w wykazie skierowane do 
realizacji zamówienia, posiadają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, określone przepisami prawa i zapisami Regulaminu konkursu.  
 
UWAGA:  
Z informacji zamieszczonych w wykazie musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik konkursu spełnia warunki udziału w 
postępowaniu określone w Sekcji IV pkt. 2.3.1. Regulaminu konkursu.  

 
……………………………………………………… 

(Podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela  
Uczestnika konkursu lub osoby uprawnionej) 

…………………………… 
         (miejscowość i data) 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 



 

 

 

Zamawiający: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  

76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

 

Uczestnik konkursu:    …………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  

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

(dalej ustawa PZP)  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego konkursu na opracowanie 

koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku 

przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach Projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa 

Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja 

i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz 

Biały”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego przez Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku, oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA KONKURSU: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Sekcji 

IV. Pkt. 2 Regulaminu konkursu.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Sekcji IV pkt. 2 Regulaminu konkursu, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

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

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

…………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie:  

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

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

…………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

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.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 
 
 

Załącznik nr 5 



 

 

 

Zamawiający: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  

76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

 

Uczestnik konkursu:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  

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

(dalej ustawa PZP)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego konkursu na opracowanie 

koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku 

przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach Projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa 

Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja 

i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz 

Biały”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego przez Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKA KONKURSU: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 22 ustawy PZP. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
 



 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………… ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ UCZESTNIK 

KONKURSU: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 13-22 ustawy PZP. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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.  

       ………………………………………… 
(podpis) 

 
 



 

 

 
Załącznik nr 6  

Karta identyfikacyjna 
MPŚ-IX.261.2.2017 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego konkursu na opracowanie 

koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku 
przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach Projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa 
Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja 
i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz 
Biały”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego przez Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, oświadczam, co następuje: 
 
Nazwa i adres Uczestnika konkursu 
 

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

(Pełna nazwa uczestnika konkursu) 

…………..................................................................................................................................................................................... 
(adres uczestnika konkursu) 

 

 

Tel. ........................................................................................ 
 

Fax .......................................................................... 
 
Email ...................................................................... 
 
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, specjalność, adres 
zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu): 
 

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

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

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

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

Osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu uczestnika konkursu 
 
....................................................................................................................................................... 
          Imię i nazwisko      podpis 

 
....................................................................................................................................................... 
          Imię i nazwisko      podpis 

 
Numer identyfikacyjny 

 
 

     

 



 

 

 
Załącznik nr 7 

 
MPŚ-IX.261.2.2017 
 

Pokwitowanie  
odbioru pracy konkursowej 

 
Niniejszym kwituję odbiór pracy konkursowej na opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw 
w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach 
Projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, 
pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich 
otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” oznaczonej numerem: 
 
 

 
 

     

Numer – sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza 
 
 
 

 Data odbioru pracy: 
 
 
 
.....................................................                    godzina ................................... 
     (miejscowość i data) 

 
 
 
 
 

                                             Sekretarz konkursu 

 

         ………………..................................................... 
                                                                                                     (Podpis Uczestnika konkursu lub uprawnionej osoby) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 8  

 
MPŚ-IX.261.2.2017 
 

Informacja o przewidywanym koszcie inwestycji i dokumentacji projektowo- 
-kosztorysowej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Przystępując do konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie 
Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach Projektu 
finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, 
pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich 
otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego informuję, że: 

 
Maksymalny planowany łączny koszt realizacji aranżacji wnętrz I  

wystaw wraz z wyposażeniem, o których mowa w sekcji VII  

w pkt. 1.1.4. Regulaminu konkursu wynosi: 

 
............................................................................zł (netto) 

 
.............................................................................zł (brutto) 

 
oraz  

 
Przewidywany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wnętrz i 

wystaw, o której mowa w sekcji VII w pkt. 1.1.5. Regulaminu konkursu, wynosi: 
  
 

............................................................................zł (netto) 
 

.............................................................................zł (brutto) 
 
 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 16 
 

Zamawiający: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  

76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

 

Uczestnik konkursu: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  

składane na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej ustawa PZP)  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Przystępując do konkursu pn. „Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw 

w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, 

w ramach Projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze środków 

Unii Europejskiej, pn.„Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch 

XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały”, 

prowadzonego przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

 

Oświadczamy, że: należymy / nie należymy1 do tej samej grupy kapitałowej, której inni przynależni 

Wykonawcy złożyli odrębne oferty. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

                                        

1 Wykonawca wykreśla niepotrzebne 



 

 

 

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty (wypełnić jeżeli dotyczy):  

1. ................................................ 

2. ................................................ 

3. ................................................ 

 

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

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

           
Załącznik nr 17 

MPŚ-IX.261.2.2017 
 

WZÓR 
UMOWA NR MPŚ-IX.261.2.2017 

o zamówienie publiczne na świadczenie usług 
 

zawarta w dniu ………………………. w Słupsku pomiędzy: 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, NIP 
839-10-03-052,  
reprezentowanym przez: 
1) Marzennę Mazur – Dyrektora  
przy kontrasygnacie Marioli Wrześniak – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

zwanym dalej „Zamawiającym”  
 
a  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………….. 
działającym na podstawie ………………………………………………………………………………………..  
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego przedmiot zamówienia publicznego zgodnie z pracą 
konkursową, złożoną w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29.01.2004 r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z póź. zmianami), przeprowadzonym w trybie Konkursu, na „Opracowanie 
koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku 
przy ul. Szarych Szeregów 12., będącego własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zamówienie 
finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
dofinansowania projektu Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-
wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 
Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 
2. Przedmiot umowy, zwany dalej Projektem, obejmuje: 
2.1. Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej (opracowanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz, sal 
wystawowych na poszczególnych kondygnacjach w obiekcie Białego Spichlerza, projektów instalacji elektrycznej, 
przedmiarów robót i projektu wykonawczego). 
2.2. Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej obejmować będzie sporządzenie następujących 
dokumentów: 
2.2.1. Projekty aranżacji wnętrz oraz sal wystawowych na poszczególnych kondygnacjach, o których mowa w pkt 2.1; 

2.2.2. Projekty wykonawcze dla wnętrz oraz sal wystawowych, o których mowa w pkt 2.1; 
2.2.3. Przedmiary robót ; 
2.2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
2.2.5. Projekty instalacji elektrycznej wnętrz oraz dla sal wystawowych, o których mowa w pkt. 2.1.; 
2.2.6. Projekty nagłośnienia oraz multimediów zlokalizowanych we wnętrzach oraz salach wystawowych, o 
których mowa w pkt 2.1; 



 

 

2.2.7. Przygotowanie specyfikacji oprogramowania wszystkich elementów multimedialnych; 
2.2.8. Przygotowanie projektów graficznych wszystkich elementów drukowanych ekspozycji, łącznie 
z opracowaniem tekstów i ikonografii ( w ścisłej współpracy z pracownikami merytorycznymi wskazanych przez 
Zamawiającego);  
2.2.9. Wykaz sprzętu multimedialnego, który należy zakupić na potrzeby organizacji ekspozycji; 
2.2.10. Kosztorysy inwestorskie; 
2.2.11. Wymagane odrębnymi przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie.,  
2.2.12. Inne niezbędne dokumenty do wykonania robót na podstawie pracy konkursowej;  
3. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności 

zapoznał się z załącznikami do Regulaminu konkursu oraz dokonał wizji lokalnej w obiekcie Białego Spichlerza w 
celu wykonania przedmiotu umowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.  

4. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 7 ust. 1, do wykonania z należytą 
starannością wszelkich prac i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt w terminie przewidzianym umową.  
6. Określone w pkt. 2.2. dokumenty w zakresie opisu przedmiotu zamówienia winny uwzględniać wymogi określone 

w art. 29-31 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). 
 

§ 2 
 
1. Rozpoczęcie wykonywania Projektu, ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy. 
2. Zakończenie wykonywania Projektu nastąpi terminie …………………………….. Za termin zakończenia wykonywania 
Projektu uważa się datę jego przekazania do siedziby Zamawiającego.  
3. Terminy wskazane w niniejszej umowie mogą ulec zmianie na zasadach określonych w ust. 6.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do dnia 
………………………………... . 
5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia aktualnej dokumentacji projektowo-technicznej obiektów niezbędnej do 
wykonania zamówienia do dnia……………………………..  
6. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego 
terminu umownego jest skutkiem: 

a) działania siły wyższej, 
b) opóźnienia Zamawiającego w dostarczeniu materiałów lub informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy lub zmian w dokumentacji określonej w pkt. 4 i 5, 
c) możliwości skonsultowania spraw bezpośrednio związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za 
przeprowadzenie takich konsultacji, 

d) zmiany w sposobie wykonania oraz wykończenia obiektu, w których ma zostać wykonany przedmiot umowy, w 
stosunku do planów lub innej dokumentacji projektowo-technicznej udostępnionej Wykonawcy w dniu 
podpisania niniejszej umowy.  

7. Strony ustalają 1 miesięczny termin od dnia przekazania Projektu na zawiadomienie Wykonawcy o jego przyjęciu, 
nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian. Usunięcie wad winno nastąpić w terminie 14 dni 
od dnia powiadomienia Wykonawcy o konieczności dokonania usunięcia wady. Zdanie poprzedzające stosuje się w 
zakresie usunięcia wady w okresie rękojmi. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca wskazuje na następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu projektu aranżacji wnętrz oraz 
wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, będącego 
własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w kierunku architektura wnętrz lub 
plastyczne w kierunku architektura wnętrz: 
1) ……………………………………, która posiada wykształcenie ………………………………………….………., 
2) ……………………………………, która posiada wykształcenie …………………………………………………...; 



 

 

3) ……………………………………. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień……………………... 
2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonaniu Projektu wykształcenia 
określonego w ust. 1. 
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
    następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 

3.1. …………………………………….(uwaga zakres prac objętym zapisami tego ustępu i rodzaje prac zostaną 
określone w toku negocjacji określonych w art.66 i n ustawy prawo zamówień publicznych)  o ile mieszczą się one w 
zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

  4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
  Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
  pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

4.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
4.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
5.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

5.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności2 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

5.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

5.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych, zapisy pkt. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 lit. d  umowy. Niezłożenie przez 
wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.  

                                        
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy 
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)


 

 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

   podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

   Pracy. 

 
§ 4 

 
Wszelkie niezbędne środki techniczne, materiałowe i osobowe do realizacji Projektu leżą po stronie Wykonawcy, który 
zapewnia także nie naruszanie praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do skorzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy z osób wskazanych 
w § 3 niniejszej umowy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia wymaganych w Regulaminie konkursu.  
2. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni 
przed planowanym dopuszczeniem do wykonywania przedmiotu umowy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 
realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku wskazanych osób w § 3 niniejszej umowy lub innych osób 
dopuszczonych do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej umowy, będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu 
umowy. 
3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania przedmiotu umowy innych osób niż wskazane zgodnie z 
niniejszą umową, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

§ 6 
 

Strony ustalają, że Wykonawca nie będzie/będzie korzystał z podwykonawców.  
 

§ 7 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, 
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości ……………………… PLN netto 
(słownie: ……………………………..złotych), plus należny podatek VAT wynoszący w chwili zawarcia umowy ……% , a 
także wszelkie inne podatki, które mogą w przyszłości być ustanowione w zastępstwie lub obok podatku VAT, w 
wysokości ustawowej, jaka obowiązywać będzie w dniu wystawienia faktury, tj. wynagrodzenie …………………….. 
złotych brutto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..…). 
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, w terminie 30 dni licząc od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającemu. 
Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Zapłaty należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem 
na rachunek bankowy podany w fakturze. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Projektu – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1. 
b) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy 
przekazywaniu lub ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto w § 7 ust. 1. 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
w § 7 ust. 1. 



 

 

d) w wysokości 3000 zł tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 3 umowy czynności; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie 
za każdą osobę świadczącą usługi, a nie zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego 
w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne orz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim 
płatności.  
4. Odpowiedzialność Stron z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było 
przewidzieć i którym nie można było zapobiec. 
5. Kary umowne są należne bez względu na poniesiona przez Zamawiającego szkodę.  
6. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 9 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Projektu w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania niniejszej umowy, 
b) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż jeden 
miesiąc,  
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części,  
d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub 
restrukturyzacji. 
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  
a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 
uprawniających Zamawiającego do jego uregulowania, 
b) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z 
umowy. 
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia w 
terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

 
§ 10 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.  
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych 
z realizacja niniejszej umowy. 
3. Zmiana postanowień zawartej umowy możliwa jest w przypadkach opisanych poniżej: 
- terminu realizacji umowy w przypadkach określonych w § 2 ust.6, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany 
terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych 
do przesunięcia terminu wykonania umowy. 
4. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron umowy wraz z 
określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu dokonania zmian. 

 
§ 11 

 
1. Strony umowy zgodne postanawiają, że na Zamawiającego przechodzi własność rzeczy składających się na pracę 
konkursową Wykonawcy.  
2. Przejście własności, o którym mowa w § 11 ust. 1 następuje nieodpłatnie, z dniem podpisania niniejszej umowy. 

 



 

 

§ 12 
 

1. Strony potwierdzają, że z dniem ogłoszenia wyników konkursu, na Zamawiające przeszły autorskie prawa majątkowa 
pracy konkursowej, a z dniem zapłaty wynagrodzenia wskazanego w § 7 ujst.1 przechodzą prawa autorskie do 
Projektu .  

2. Przejście autorskich praw majątkowych do Projektu nastąpiło nieodpłatnie. 
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w Projekcie bez konieczności uzyskania zgody 

Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zezwalania na wykonywania zależnego prawa autorskiego 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. 2016 r., poz. 1 z 
późn. zm.).  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania Projektu osobie trzeciej. 
5. Przejęcie autorskich praw majątkowych nastąpi dodatkowo na następujących polach eksploatacji: 
a) publiczne wystawianie Projektu oraz przedmiotów i instalacji wykonanych w oparciu o Projekt bez ograniczeń 

ilościowych, terytorialnych oraz czasowych, 
b) wytwarzanie dowolną techniką Projektu w celu umieszczenia go w dowolnej publikacji, bez ograniczeń terminowych 

i terytorialnych; 
c) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Projektu, bez ograniczeń terminowych i terytorialnych, 
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Projektu oraz przedmiotów i instalacji 
wykonanych w oparciu o Projekt na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

7. Każde zawiadomienie lub inna korespondencja wynikająca lub wymagana zgodnie z Umową sporządzona będzie 
na piśmie i będzie uważana za doręczoną prawidłowo w przypadku doręczenia osobiście lub pocztą na 
odpowiedni adres Strony. Przesyłkę dwukrotnie awizowaną i nie odebraną przez Stronę uważa się za doręczoną. 
 

§ 13 
 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony 

oddadzą pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. W trakcie oraz na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca może kontaktować się z: 

a. Marzenną Mazur – Dyrektorem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, numer telefonu 59 842 40 81, 
 e-mail:marzenna.mazur.@muzeum.slupsk.pl;  

b. …………………………………………… , w zakresie merytorycznym jako autora sceanriuszy wystawy. 
c. …………………………………………….., w zakresie merytorycznym jako autorki scenariuszy. 

 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron 
i obowiązuje ona z dniem jej podpisania.  
 
 
 
 
 
 
    W Y K O N A W C A          Z A M A W I A J Ą C Y 
 
 
………………………………       …………………………… 
 
 



 

 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 18. 

 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego * (propozycja dokumentu, zgodnie z Sekcji IV pkt.4.8 Regulaminu) 

Ja niżej podpisany: 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

 

Działając w imieniu : 

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

 (nazwa Podmiotu trzeciego ) 

 

Oświadczam, że w/w podmiot jako podmiot trzeci  oddaje zasoby zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

 (nazwa Wykonawcy) 

na potrzeby realizacji Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego jako konkurs określony w art. 110 – 127 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą PZP o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

209 000 euro, zgodnie  z postanowieniami art. 11 ust.8 Pzp. przez: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. 

Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk  

Zobowiązanie obejmuje udostępnienie  Wykonawcy w/w zasobów na cały okres realizacji zamówienia 

(konkursu), w następującym zakresie: 

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

sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie 
następujący: 

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

 

zakres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

 

……………………….. 

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 


