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Było:
ROZDZIAŁ 1 – INFORMACJE PODSTAWOWE
V.5 Wskazany koszt winien obejmować:
•

Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) wystawy,
wystawy

•

Usługę nadzoru autorskiego,

•

Wykonanie wystawy zgodnie z projektem technicznym:
technicznym: system wystawienniczy, oświetlenie,
system monitoringu wizyjnego oraz system alarmowy, multimedia (dostawa i montaż),
miejsca ekspozycyjne, produkcja i montaż materiałów audiowizualnych, plastycznych i
graficznych, tłumaczenia na język angielski (lub
(lub według scenariusza), ewentualnie zakup praw
do materiałów (zdjęcia, filmy), w tym autorskich praw majątkowych, ewentualnie pozyskanie
eksponatów lub wykonanie replik,

ROZDZIAŁ 2 – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
II.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO ORAZ ZAŁOŻENIA
ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO
OPRACOWANIA KONCEPCJI KONKURSOWEJ

II.2 Koncepcja funkcjonalno - artystyczna realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i
Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej - Zadanie konkursowe składa się z:
1) Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania wraz z jej
kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni wraz z elementami
ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu
widowiskowo - rekreacyjnego, z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością
zgodnie z Poradnikiem dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności stanowiącego
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu
dostępności
ostępności o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z
późń. zm.),
2) Layout prezentacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do
wszystkich prezentacji multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem
uwzględnieni
liternictwa,
kolorystyki, motywów plastycznych i modelu animacji,
animacji
3) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 10--sekundowego filmu
animowanego,
4) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania rysunku z opisem
przedstawiającym
ającym poszczególne elementy,
5) Pełne rozwinięcie
cie plastyczne i graficzne
graficzne wraz z wizualizacją strefy Ekspozycji 1,

6) Wizualizacja graficzna strefy Ekspozycji 7,
7) Projekt zagospodarowania jednego pomieszczenia zabawowego uwzględniającego każdą
grupę wiekową,
8) Zestawienie
tawienie urządzeń multimedialnych wraz z podaniem ich parametrów oraz opisu ich
wykorzystania na wystawie,
9) Opis wraz z podaniem podstawowych parametrów planowanych do użycia materiałów oraz
rozwiązań technicznych planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji,
ara
rozwiązań
oraz ekspozycji i systemu wystawienniczego,

IV.

ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

IV.1 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zamawiający zaprosi autora lub autorów najlepszej pracy do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na przygotowanie projektu technicznego
(wykonawczego) realizacji wystawy stałej oraz wykonania wystawy zgodnie z przygotowanym
projektem wraz z nadzorem autorskim (dalej: zamówienie).
Zamówienie obejmie więc:
- Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) wystawy wraz ze świadczeniem usług nadzoru
autorskiego,
wystawienniczy oświetlenie, system
- Wykonanie wystawy zgodnie z projektem technicznym: system wystawienniczy,
monitoringu wizyjnego oraz system alarmowy multimedia (dostawa
dostawa i montaż), miejsca ekspozycyjne,
elementy zabawowe i rekreacyjne, produkcja i montaż materiałów audiowizualnych, plastycznych i
graficznych, tłumaczenia na język angielski (narracji wystawy w j. polskim oraz j. angielskim),
ewentualnie zakup praw do
o materiałów (zdjęcia, filmy), w tym autorskich praw majątkowych,
ewentualnie pozyskanie eksponatów lub wykonanie replik,

IV.3 Wykonawca jest zobowiązany przy tworzeniu Wystawy do zakupu autorskich praw majątkowych
wszystkich wykorzystywanych utworów zgodnie z przepisami prawa autorskiego na wszystkich
polach eksploatacji niezbędnych do realizacji projektu oraz przeniesienia ich ostatecznie na
Zamawiającego.

IV.20

Nadzór autorski będzie polegał w szczególności na:

1. nadzorze merytorycznym nad opracowaniem projektu technicznego
technicznego w zakresie zgodności z
Pracą konkursową, Scenariuszem wystawy stałej oraz pozostałych załączników do

Regulaminu konkursu, faktów i szczegółów historycznych dotyczących Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku - Białej prawidłowości przekazu, stylu i narracji,
2. nadzorze artystycznym nad
na opracowaniem projektu technicznego w zakresie zgodności z
Pracą konkursową, Scenariuszem wystawy stałej oraz pozostałych załączników do
Regulaminu konkursu, w tym nadzór nad przejrzystością przekazu,
3. nadzorze nad zgodnością
cią wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań
użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,
4. nadzorze nad realizacją kwerend oraz katalogowaniem i inwentaryzacją zbiorów,
wykorzystywanych przy tworzeniu wystawy,
wystaw
5. wyjaśnianiu wątpliwości Zamawiającego
amawiającego powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe
informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
6. uzgadnianiu możliwości
liwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań merytorycznych i artystycznych,
materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych,
7. opiniowaniu przedstawionych
przedstawionych propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w
przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej
lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy
technicznej i planowanego
anego do uzyskania efektu,
efektu, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy
kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez
inwestora,
8. udziale w spotkaniach, naradach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
zamówienia w
terminach ustalonych
alonych przez strony,
9. dokonywaniu uzasadnionych zmian rozwiązań projektowych w przypadku ich kolizji z
projektem budowlanym lub wykonaniem robót budowlanych, również poprzez dodatkowe
opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych,
wykonawcz
nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
10. poprawianiu błędów projektowych, likwidacji kolizji lub uzupełnienia
uzupełnienia rysunków, detali bądź
opisów wykonania nie zawartych w dokumentacji.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

V.3 O dopuszczenie do udziału
iału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy:
4.

Posiadają zdolność techniczną lub zawodową

Wykonawca spełni warunek w sytuacji,
sytuacji kiedy wykaże, że:

− w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie, a jeżeli
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał prace obejmujące pełny zakres prac odpowiadający – pod względem zakresu
rzeczowego prac i ich wartości – charakterowi planowanego zamówienia udzielanemu w
trybie zamówienia z wolnej ręki, a więc wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie
zrealizowania wystawy czasowej lub stałej o dowolnej tematyce, o łącznej powierzchni
wystawienniczej minimum 500 m² (słownie: pięćset metrów kwadratowych) oraz wartości
brutto minimum 3 000 000,00
000,0 zł (słownie: trzy miliony złotych).
− dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca
Wykonawc zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności:
a) osobę przewidzianą do projektowania na stanowisku Główny Projektant:
Projektant
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie
ształcenie wyższe na uczelni typu Akademia Sztuk Pięknych, kierunek Architektura Wnętrz lub
równoważne.
Poprzez wykształcenie równoważne do wskazanego rozumie się każde wykształcenie wyższe o
kierunku artystycznym umożliwiające nabycie umiejętności, a więc posiadające w zakresie studiów co
najmniej łącznie następujące przedmioty:
•

projektowanie mebli,

•

projektowanie wnętrz,

•

podstawy projektowania architektonicznego,

•

projektowanie wystawiennictwa,

•

fotografia,

•

rysunek,

•

malarstwo,

•

rzeźba,

•

komunikacja wizualna,

•

podstawy projektowania graficznego,

•

komputerowe wspomaganie projektowania,

•

estetyka,

•

oświetlenie i akustyka.

Wykonanie w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie co najmniej 2 projektów wystaw stałych lub
l
czasowych o łącznej powierzchni
wystawienniczej minimum 500
00 m² każda, w tym m.in. jeden dla instytucji kultury lub muzeum.
muzeum
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta
architektury wnętrz przy realizacji wystaw
w
artystycznych.
b) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta grafiki i komunikacji wizualnej
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe na uczelni typu Akademia Sztuk Pięknych, kierunek Projektowanie Graficzne
lub Wzornictwo lub równoważne.
żne.
Wykonanie w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie co najmniej 2 projektów wystaw w zakresie grafiki o powierzchni wystawienniczej min.
500 m² każdy.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
3
doświadczenie
oświadczenie w pracy na stanowisku projektanta
grafiki.
c) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektant merytoryczny
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie: wyższe z zakresu pedagogiki wychowania, kształcenia lub edukacji dzieci i młodzieży
lub równoważne.
Praca magisterska lub dyplomowa dotycząca pedagogiki wychowania, kształcenia lub edukacji dzieci i
młodzieży
lub
publikacja w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie co najmniej trzech artykułów naukowych z zakresu pedagogiki wychowania,
kształcenia lub edukacji dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
3
doświadczenie w pracy jako pedagog pracujący z
dziećmi lub młodzieżą.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
MAJ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY W
CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

VI.1 Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć:
3. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w konkursie oraz
niepodleganiu wykluczeniu:
wykluczeniu
b. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z powodu przesłanek , o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835),
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu.
e. dowody, że osoby wskazane w części C formularza JEDZ,
JEDZ, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe,
dowe, doświadczenie i
wykształcenie,, a także informacje na temat wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
osobami wraz z wykazem wykonanych
usług.
Dowodami są:
−

w zakresie wykształcenia - dyplom ukończenia studiów wyższych,
yższych,

−

w zakresie wykonanych usług – dowody,, o których mowa w ppkt. b,
b

−

w zakresie doświadczenia zawodowego - chronologiczne zestawienie przebiegu
kariery dokumentujące wymagany okres na danym stanowisku,

VIII.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

VIII.2

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez platformę:

e-Zamówienia
Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne
na której prowadzony jest konkurs, w terminie do dnia 30.05.2022 r.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wprowadzenia wniosku do Platformy.

IX.

ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY
KONKURSOWEJ

IX.2 Zakres
akres opracowania pracy konkursowej
a) Część opisowa – zawierająca:
1) Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania
zwi
wraz z jej
kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni wraz z elementami
ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu
widowiskowo - rekreacyjnego, opis szczegółowych rozwiązań wraz ze szczegółowym
szcze
opisem
technik ekspozycyjnych i rozwiązań realizacyjnych planowanych do wykorzystania
(w szczególności interaktywnych i multimedialnych oraz eksponatów) z uwzględnieniem
rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z Poradnikiem dla sektora kultury
ku
w
zakresie zapewnienia dostępności stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w
zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dostępności o którym mowa w art. 19 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z późń. zm.),

2) Opis do projektu
jektu oświetlenia, dźwięku, materiału graficznego i ilustracyjnego, materiału
audiowizualnego,, elementów ekspozycji dotyczący pomieszczenia Ekspozycji 1,
3) Opis założeń rekreacyjno - edukacyjnych pomieszczenia Ekspozycji 1, głównego przekazu i
wątków łączących
ch go z całą ekspozycją,
4) Szczegółowy opis planowanych do użycia materiałów oraz rozwiązań technicznych, instalacji
planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji, elementów ekspozycji, rozwiązań oraz
ekspozycji i systemu wystawienniczego dla całej wystawy,
wysta
5) Zestawienie wraz opisem urządzeń multimedialnych, rozwiązań interaktywnych, akustyki
poprzez

podanie

podstawowych

(udostępnionych

przez

producenta)

parametrów

technicznych oraz poprzez podanie sposobu wykorzystania na wystawie wraz z opisem
planowanego do osiągnięcia efektu ekspozycyjnego,
6) Harmonogram realizacji ekspozycji od momentu rozpoczęcia prac projektowych do
udostępnienia ekspozycji zwiedzającym,
7) Szacunkowe koszty realizacji ekspozycji zgodnie z opracowanym scenariuszem (należy ująć
wszystkie koszty
oszty wymienione w Rozdziale 1 pkt V.5 Regulaminu Konkursu,
b) Część graficzna – zawierająca:
1) Pełny projekt pomieszczenia Ekspozycji 1 z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z
niepełnosprawnością, zawierający między innymi, opracowanie detali architektonicznych
architektoniczny w
skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowomateriałowo-technicznego (skala
minimum 1:25) wraz z prezentacją graficzną oraz wizualizacją aranżacji i przestrzeni w skali
1:100 wraz z projektem oświetlenia, dźwięku, prezentacją materiału audiowizualnego
audi
oraz
prezentacją materiału graficznego i ilustracyjnego,
2) Projekt zagospodarowania jednego pomieszczenia zabawowego uwzględniającego każdą
grupę wiekową,
3) Wizualizacja aranżacji i przestrzeni pomieszczenia Ekspozycji 7 w skali 1:100,
4) Layout prezentacji
ntacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do
wszystkich prezentacji multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem liternictwa,
kolorystyki, motywów plastycznych i modelu animacji,
animacji
5) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania rysunku z opisem
przedstawiającym poszczególne elementy,
c) Część multimedialna – zawierająca:
1) Film lub prezentację multimedialną, przedstawiającą wizualizację architektoniczną
pomieszczenia Ekspozycji nr 1 oraz Ekspozycji nr 7 oraz wirtualny spacer po nich,
uwzględniającą przyjętą ścieżkę zwiedzania oraz wizualizację wybranych
wybranych elementów
ekspozycji,

2) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 10--sekundowego filmu
animowanego,

X.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

X.2 Prace konkursowe w wersji elektronicznej składa się poprzez Platformę, na której prowadzony
jest konkurs
e-Zamówienia
Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne
w terminie do dnia 16.08.2022
.08.2022 r.

ROZDZIAŁ 3 – HARMONOGRAM KONKURSU
1. Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
21.04.2022 r.
2. Zamieszczenie Regulaminu konkursu na stronie internetowej konkursu w dniu publikacji
ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Składanie
nie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących udziału w
konkursie:
26.05.2022 r.
4.

Udzielenie odpowiedzi Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania:
28.05.2022 r.

5. Zgłaszanie zainteresowania udziałem w konkursie – składanie wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie:
30.05.2022 r.
6. Wysłanie wezwań do uzupełnienia wniosków o dopuszczenie do
do udziału w konkursie do dnia
06.06.2022 r.,
7. Składanie uzupełnień do wniosków o dopuszczenie:
13.06.2022 r.,
8. Kwalifikacja podmiotowa uczestników konkursu
konkursu na podstawie podmiotowych środków
dowodowych:
17.06.2022 r.
9. Zawiadomienie Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji poprzez przekazanie
zaproszenia do złożenia Pracy konkursowej Uczestnikom zakwalifikowanych:
17.06.2022 r.
10. Termin złożenia Prac konkursowych:
nkursowych:
16.08.2022 r.

11. Zatwierdzenie werdyktu Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu przez
Zamawiającego, ew. unieważnienie konkursu:
30.08.2022 r.
12. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autorowi wybranej Pracy
konkursowej:
maksymalnie do dnia 27.09.2022
27
r. jednakżee nie wcześniej niż od dnia 116.09.2022
116
r.
13. Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego na usługi:
11.10.2022 r.

Załącznik nr 2: Wzór umowy
Definicje:
12. Wady nieistotne – wady, które
które nie uniemożliwiają pełnej i prawidłowej funkcjonalności
przedmiotu zgłoszonego do odbioru przy czym ocena w zakresie tego czy wada jest wadą
istotną czy wadą nieistotną należy do Zamawiającego.
13. Wady istotne - wady uniemożliwiające lub utrudniające pełną
ną i prawidłowa funkcjonalność
przedmiotu zgłoszonego do odbioru przy czym ocena w zakresie tego czy wada jest wada
istotną czy nieistotna należy do Zamawiającego.
Zamawiającego

§1
PRZEDMIOT UMOWY
12. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z;
1) Szczegółowym opisem
pisem przedmiotu umowy,
umowy
2) Zasadami sztuki, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami
przepisa
prawa, standardami i normami,
3) wskazaniami Zamawiającego bądź pomiotów przez niego określonych,
określonych
4) ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem,
zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie
mogą wykraczać poza Przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne ze
Szczegółowym opisem przedmiotu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej lub
sztuką budowlaną. Wykonawca będzie miał możliwość konsultacji z Zamawiającym
wszelkich
ich kwestii związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na każdym etapie jej
realizacji.
13. Wykonanie wystawy obejmuje:
1) System wystawienniczy, oświetlenie, multimedia (dostawa i montaż), miejsca
ekspozycyjne, elementy zabawowe i rekreacyjne, etalaż wystawowy,
2) Produkcję
rodukcję i montaż materiałów audiowizualnych, plastycznych i graficznych,
3) Tłumaczenia na język angielski (narracji wystawy w j. polskim oraz j.
angielskim),
4) ewentualny zakup praw do materiałów (zdjęcia, filmy), w tym autorskich praw
majątkowych w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie
5) dostosowanie monitoringu wizyjnego wystawy wraz z systemem alarmowym
do ekspozycji,
14. Nadzór autorski będzie polegał w szczególności na:
1) nadzorze merytorycznym nad opracowaniem Projektu Wystawy w zakresie
zgodności z Pracą konkursową
konk
oraz Szczegółowym opisem przedmiotu umowy,
a także Scenariuszem Wystawy stałej oraz pozostałymi załącznikami do
Regulaminu konkursu, faktów i szczegółów historycznych dotyczących
działalności Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, czystości i
prawidłowości przekazu, stylu i narracji,

2) nadzorze artystycznym nad opracowaniem Projektu Wystawy w zakresie
zgodności z Pracą konkursową, Szczegółowym opisem przedmiotu umowy,
Scenariuszem Wystawy oraz pozostałymi załącznikami do regulaminu konkursu,
faktów
któw i szczegółów historycznych dotyczących działalności Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku - Białej, w tym nadzór nad przejrzystością przekazu,
stylu i narracji.
3) nadzorze nad zgodnością wykonawstwa z Projektem Wystawy w zakresie
rozwiązań użytkowych, technicznych,
technicznych, technologicznych, materiałowych i
doboru urządzeń,
4) nadzorze nad realizacją kwerend oraz katalogowaniem i inwentaryzacją
zbiorów wykorzystywanych przy tworzeniu Wystawy,
5) wyjaśnianiu wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji
Przedmiotu
otu Umowy poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:
rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia
poprawek lub uzupełnień na Projekt Wystawy,
Wystaw
6) uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
rozwiązań przewidzianych
zewidzianych w Projekcie Wystawy w zakresie rozwiązań
merytorycznych i artystycznych, materiałów i konstrukcji, rozwiązań
technicznych, technologicznych i użytkowych,
7) opiniowaniu przedstawionych propozycji rozwiązań zamiennych lub ich
przedstawianie w przypadku
przypadku niemożności zastosowania rozwiązań
występujących w Projekcie Wystawy lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i
planowanego do uzyskania efektu, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie
zwiększy
ększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być
zaakceptowane przez Zamawiającego, w formie dokumentowej,
8) udziale w spotkaniach, naradach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w
terminach ustalonych przez Strony,
9) dokonywaniu uzasadnionych
uzasadn
zmian w Projekcie Wystawy w przypadku ich
kolizji z projektem budowlanym lub wykonaniem robót budowlanych, również
poprzez dodatkowe opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania
rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień,
uzupełnień
10) poprawianiu błędów projektowych, likwidacji kolizji lub uzupełnienia
rysunków, detali bądź opisów wykonania nie zawartych w Projekcie Wystawy
Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu
Przedmiotu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia
zam
.

§ 2.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
2. W przypadku braku wprowadzenia lub wprowadzenia na niedostatecznym poziomie do
Projektu Wystawy zgłoszonych przez Zamawiającego uwag - Wykonawca będzie
zobowiązany do ich wprowadzenia w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, zgodnie z jego zaleceniami. W przypadku gdy wprowadzenie uwag
Zamawiającego będzie skutkowało koniecznością zmiany Projektu Wystawy przez
Wykonawcę, zmiana taka będzie traktowana jako zwłoka w realizacji Przedmiotu Umowy,
a tym samym Zamawiający
amawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej za zwłokę
zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 lit. b) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna z tytuły
zwłoki będzie naliczona od dnia w którym Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie
zastosował się do jego
ego uwag w terminie określonym w lit. b) powyżej. Realizacja Wystawy
może nastąpić jedynie po uwzględnieniu uwag Zamawiającego i zaakceptowaniu Projektu
Wystawy Projekt Wystawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu zgodnie z zapisami
ust. 3. Potwierdzeniem
m akceptacji Projektu Wystawy będzie podpisanie przez
Zamawiającego protokołu odbioru Projektu Wystawy bez zastrzeżeń.
§ 5.
PRAWA AUTORSKIE
15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania
wskazanego w §5 lub też nieprawdziwości
nieprawdziwości jakiegokolwiek oświadczenia, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 200.000,00 zł
słownie: dwieście tysięcy złotych).
złotych). Zastrzeżenie kary umownej nie stoi na przeszkodzie w
dochodzeniu przez Zamawiającego kary umownej w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę
umowną – na zasadach ogólnych.
18. Strony zobowiązują się ponadto, że w przypadku wskazanym w ustępie 1 niniejszego paragrafu
podejmą zgodną współpracę celem obrony przeciwko roszczeniom osoby trzeciej,
trzeciej w tym
udostępnią sobie nawzajem wszelką niezbędną dokumentację.

§6
LICENCJA
5. W przypadku powstania programu komputerowego, który będzie niezbędny do
prawidłowej realizacji niniejszej umowy Wykonawca niniejszym
udziela licencji
niewyłącznej i nieograniczonej
nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, na powstały program
komputerowy., na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawierania niniejszej
umowy, w tym zwłaszcza w zakresie:
9. Do licencji udzielonej zgodnie z ust. 6 powyżej odpowiednie zastosowanie znajdą
znaj
postanowienia §5 niniejszej umowy.

§ 12
ZMIANY W UMOWIE
1. Dokonanie zmian postanowień Umowy lub Załączników do Umowy jest możliwe, gdy zmiany tych
postanowień stanowią zmianę w stosunku do treści oferty Wykonawcy [stanowiącej Załącznik
do Umowy], jeżelii zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym
zwłaszcza w prawie zamówień publicznych lub poniżej przewidziane okoliczności dokonania
zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków
wprowadzenia:
1. Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1.2. Zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Zamówienia, spowodowanej m.in. choć nie
wyłącznie:
a) wystąpieniem okoliczności [spełnienia przesłanek] stanowiących podstawę do
zmiany Umowy w zakresie
zakresie zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji
poszczególnych Etapów;
b) pojawieniem się nowszej technologii lub nowszej generacji Urządzeń i Materiałów,
służących do realizacji Przedmiotu Umowy, pozwalających na zaoszczędzenie czasu
do realizacji kosztów Prac, zmniejszenie ich negatywnych skutków dla środowiska
naturalnego lub podniesienia bezpieczeństwa, jak również kosztów eksploatacji;
eksploatacji
c) koniecznością zrealizowania Zamówienia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych,
technologiczny
niż wskazane w Projekcie Wystawy,
Wystawy a
wynikających ze stwierdzonych wad;
6. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli zachodzi taka konieczność, zostanie skorygowana w
związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

1)

jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na
pominięciu jakiejkolwiek części prac, kwota wynagrodzenia Dostawcy zostanie
zmniejszona o wartość nie wykonanych prac.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych
OŚWIADCZENIE
Oświadczenia
adczenia o posiadaniu praw autorskich oraz zgodę na przechowywanie, przetwarzanie
i wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upoważniony,
danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub
miejsce zamieszkania albo imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników występujących wspólnie
i ich siedziby lub miejsca zamieszkania)
I. Składając Pracę konkursową w konkursie na opracowanie koncepcji realizacji wystawy
stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku
- Białej oświadczam/y, żee do złożonej Pracy konkursowej przysługują mi/nam osobiste i
majątkowe prawa autorskie w zakresie pozwalającym na
swobodne i zgodne z
przeznaczeniem Pracy konkursowej korzystanie z niej przez Organizatora Konkursu, a
korzystanie to nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych
praw autorskich osób trzecich. W przypadku
przypadku zgłoszenia Organizatorowi przez osoby trzecie
roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, w szczególności praw
autorskich i pokrewnych, jako Uczestnik Konkursu:
a) przejmiemy i zaspokoimy wynikające z tego tytułu roszczenia względem Organizatora
Konkursu;
b) zwolnimy Organizatora Konkursu od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń,
postępowań, szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w
związku z korzystaniem z utworów;
utworów
c) jeżeli przeciwko Organizatorowi
torowi Konkursu będzie toczyło się stosowne postępowanie,
wstąpimy do niego w miejsce Organizatora Konkursu lub, jeżeli okaże się to niemożliwe,
obok Organizatora Konkursu
II. Składając Pracę konkursową zobowiązujemy się do niewykonywania względem Pracy
konkursowej
onkursowej autorskich praw osobistych i upoważniamy Organizatora Konkursu do
wykonywania autorskich praw osobistych względem Pracy konkursowej w naszym imieniu –
w pełnym zakresie.
III. Składając Pracę konkursową upoważniamy Organizatora Konkursu do dokonywania
dokon
w
Pracy konkursowej wszelkich zmian, jak również do dokonywania opracowań w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
2021 poz. 1062) i rozpowszechniania tych opracowań na wszelkich polach eksploatacji
wskazanych w Umowie
IV. Składając Pracę konkursową,
konkursową, wyrażamy zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i
wykorzystywanie przez organizatora konkursu lub podmiot przez niego upoważniony,
danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu
konkursu (zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

…………………………
(miejscowość i data)

1

……………………………………………….1
(czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika Konkursu
Konkurs
występującego samodzielnie albo czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania
Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie)

Podpisuje Uczestnik składający Pracę konkursową lub jego pełnomocnik. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w
Konkursie oświadczenie podpisujee pełnomocnik w imieniu Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.

Załącznik nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
…........................
............ , dnia ...............
Nazwa firmy (wykonawcy):
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy:
……………………………
…… .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
NIP:
..........................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
............................................................................................................
....................................................................................
adres e-mail wykonawcy
...................................................................
....................................................................................

OŚWIADCZENIE
W związku z ogłoszeniem o konkursie:

"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie
koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji
przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej"
na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. 2022, poz. 835) oświadczamy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
postępo
z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835):

stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję
reprezentuj nie
podlega wykluczeniu z postępowania,
powania, ani nie zachodzą okoliczności umożliwiaj
liwiające ubieganie się o
zamówienie określone
lone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

………………........................................
........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

Jest:
ROZDZIAŁ 1 – INFORMACJE PODSTAWOWE
V.5 Wskazany koszt winien obejmować:
•

Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego)
(wykonawcze
wystawy,

•

Usługę nadzoru autorskiego,

•

Usługę nadzoru merytorycznego i artystycznego nad opracowaniem Projektu Wystawy w
zakresie zgodności z Pracą konkursową oraz Szczegółowym opisem przedmiotu umowy, a
także Scenariuszem Wystawy stałej oraz pozostałymi załącznikami do Regulaminu konkursu,
w tym zwłaszcza w zakresie faktów i szczegółów historycznych dotyczących Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku - Białej, ich zgodności, prawidłowości przekazu, stylu i narracji oraz
realizacji kwerend oraz katalogowania i inwentaryzowania zbiorów, wykorzystywanych przy
tworzeniu wystawy,

•

Wykonanie wystawy zgodnie z projektem technicznym: system wystawienniczy, oświetlenie,
system monitoringu wizyjnego oraz system alarmowy, multimedia (dostawa i montaż),
miejsca ekspozycyjne,
ne, produkcja i montaż materiałów audiowizualnych, plastycznych i
graficznych, tłumaczenia na język angielski (lub według scenariusza), ewentualnie zakup praw
do materiałów (zdjęcia, filmy), w tym autorskich praw majątkowych, ewentualnie pozyskanie
eksponatów
tów lub wykonanie replik.

ROZDZIAŁ 2 – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
II.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO ORAZ ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO
OPRACOWANIA KONCEPCJI KONKURSOWEJ

II.2 Koncepcja funkcjonalno - artystyczna realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i
Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej - Zadanie konkursowe składa się z:
1) Ogólny Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania wraz
z jej kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni
przestrzeni wraz z elementami
ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu
widowiskowo - rekreacyjnego, opis rozwiązań wraz z opisem technik ekspozycyjnych i
rozwiązań realizacyjnych planowanych do wykorzystania (w szczególności
szczególności interaktywnych i
multimedialnych

oraz

eksponatów)

z

uwzględnieniem

rozwiązań

dla

osób

z

niepełnosprawnością zgodnie z Poradnikiem dla sektora kultury w zakresie zapewnienia

dostępności stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w zakresie
umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dostępności o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z późn.
późn zm.),
2) Layout prezentacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do
wszystkich prezentacji multimedialnych
multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem liternictwa,
kolorystyki, motywów plastycznych i modelu animacji,
animacji
3) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 10--sekundowego filmu
animowanego,
4) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania
powstawania/ożywiania rysunku z opisem
przedstawiającym poszczególne elementy,
5) Koncepcja projektu rozwinięcia
rozwini
plastycznego i graficznego wraz z wizualizacją strefy
Ekspozycji 1,
6) Poglądowa wizualizacja
izualizacja graficzna strefy Ekspozycji 7,
7) Koncepcję

projektu

zagospodarowania
ia

jednego

pomieszczenia

zabawowego

uwzględniającego każdą grupę wiekową,
8) Zestawienie urządzeń multimedialnych wraz z podaniem ich parametrów oraz opisu ich
wykorzystania na wystawie,
9) Opis wraz z podaniem podstawowych parametrów planowanych do użycia materiałów
mater
oraz
rozwiązań technicznych planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji, rozwiązań
oraz ekspozycji i systemu wystawienniczego,

IV.

ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

IV.1 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zamawiający zaprosi autora lub autorów najlepszej pracy do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na przygotowanie projektu technicznego
(wykonawczego) realizacji wystawy stałej oraz wykonania wystawy zgodnie z przygotowanym
przy
projektem wraz z nadzorem autorskim (dalej: zamówienie).
Zamówienie obejmie więc:
- Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) wystawy wraz ze świadczeniem usług nadzoru
autorskiego,
- Nadzór merytoryczny i artystyczny nad opracowaniem Projektu
tu Wystawy w zakresie zgodności z
Pracą konkursową oraz Szczegółowym opisem przedmiotu umowy, a także Scenariuszem Wystawy
stałej oraz pozostałymi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym w zakresie faktów i szczegółów
historycznych dotyczących Studia Filmów
Fi
Rysunkowych w Bielsku - Białej,, ich prawidłowości i

zgodności przekazu, stylu i narracji oraz realizacji kwerend oraz katalogowania i inwentaryzowania
zbiorów, wykorzystywanych przy tworzeniu wystawy,
wystawy
- Wykonanie wystawy zgodnie z projektem technicznym:
technicznym: system wystawienniczy,
wystawienniczy oświetlenie, system
monitoringu wizyjnego oraz system alarmowy multimedia (dostawa i montaż), miejsca ekspozycyjne,
elementy zabawowe i rekreacyjne, produkcja i montaż materiałów audiowizualnych, plastycznych i
graficznych, tłumaczenia
zenia na język angielski (narracji wystawy w j. polskim oraz j. angielskim),
ewentualnie zakup praw do materiałów (zdjęcia, filmy), w tym autorskich praw majątkowych,
ewentualnie pozyskanie eksponatów lub
lu wykonanie replik.

IV.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia,
zapewnienia, że Wystawa w żaden sposób nie będzie naruszać
praw osób trzecich, w tym w szczególności, autorskich
autorskich praw majątkowych i osobistych.

IV.20

Nadzór autorski będzie polegał w szczególności na:

1. nadzorze merytorycznym nad opracowaniem projektu technicznego w zakresie zgodności z
Pracą konkursową, Scenariuszem wystawy stałej oraz pozostałych załączników do
Regulaminu konkursu, prawidłowości przekazu, stylu i narracji,
2. nadzorze artystycznym nad
na opracowaniem projektu technicznego w zakresie zgodności z
Pracą konkursową, Scenariuszem wystawy stałej oraz pozostałych załączników do
Regulaminu konkursu, w tym nadzór nad przejrzystością przekazu,
3. nadzorze nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań
użytkowych, technicznych, technologicznych,
technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,
4. wyjaśnianiu wątpliwości Zamawiającego
amawiającego powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe
informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację
dokumentację projektową,
5. uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań merytorycznych i artystycznych,
materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych,
6. opiniowaniu przedstawionych propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w
przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej
lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej
a
wiedzy
technicznej i planowanego do uzyskania efektu,
efektu, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy
kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez
inwestora,
przedmiotu zamówienia,
zamówienia w
7. udziale w spotkaniach, naradach związanych z realizacją przedmiotu
terminach ustalonych przez strony,

8. dokonywaniu uzasadnionych zmian rozwiązań projektowych w przypadku ich kolizji z
projektem budowlanym lub wykonaniem robót budowlanych, również poprzez dodatkowe
opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych,
nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
9. poprawianiu błędów projektowych, likwidacji kolizji lub uzupełnienia
uzupełnienia rysunków, detali bądź
opisów wykonania nie zawartych w dokumentacji.

V.

WARUNKI UDZIAŁU
ŁU W KONKURSIE

V.3 O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy:
4. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
- w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
dopuszczenie do udziału w
konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał prace
odpowiadające, pod względem zakresu rzeczowego prac i ich wartości, charakterowi planowanego
zamówienia udzielanemu w trybie zamówienia z wolnej
wolnej ręki, a więc wykonał co najmniej:
•

jedno zamówienie w zakresie wykonania projektu wystawy stałej wraz ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego podczas realizacji wystawy o powierzchni wystawienniczej minimum 500 m²
(słownie: pięćset metrów kwadratowych),
•

jedno
edno zamówienie w zakresie zrealizowania wystawy czasowej lub stałej o dowolnej

tematyce, o łącznej powierzchni wystawienniczej minimum 500 m² (słownie: pięćset metrów
kwadratowych) oraz wartości brutto minimum 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych
złotyc
00/100)”.
− dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca
Wykonawc zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
zaw
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności:
a) osobę przewidzianą do projektowania na stanowisku Główny Projektant:
Projektant
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe na uczelni
ni typu Akademia Sztuk Pięknych, kierunek Architektura Wnętrz lub
równoważne.
Poprzez wykształcenie równoważne do wskazanego rozumie się każde wykształcenie wyższe o
kierunku artystycznym umożliwiające nabycie umiejętności, a więc posiadające w zakresie studiów
st
co
najmniej łącznie następujące przedmioty:

•

projektowanie mebli,

•

projektowanie wnętrz,

•

podstawy projektowania architektonicznego,

•

projektowanie wystawiennictwa,

•

fotografia,

•

rysunek,

•

malarstwo,

•

rzeźba,

•

komunikacja wizualna,

•

podstawy projektowania graficznego,
gr

•

komputerowe wspomaganie projektowania,

•

estetyka,

•

oświetlenie i akustyka.

Wykonanie w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie co najmniej 2 projektów wystaw stałych lub czasowych o łącznej powierzchni
wystawienniczej minimum 500
00 m² każda, w tym m.in. jeden dla instytucji kultury lub muzeum.
muzeum
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta
architektury wnętrz przy realizacji wystaw artystycznych.
b) osobęę przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta grafiki i komunikacji wizualnej
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe na uczelni typu Akademia Sztuk Pięknych, kierunek Projektowanie Graficzne
lub Wzornictwo lub równoważne.
Wykonanie w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie co najmniej 2 projektów wnętrz o łącznej powierzchni wystawienniczej min. 500 m²
każdy.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta
p
architektury wnętrz.
c) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektant merytoryczny
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie: wyższe z zakresu pedagogiki wychowania, kształcenia lub edukacji dzieci i młodzieży
lub równoważne.
Praca magisterska
ka lub dyplomowa dotycząca pedagogiki wychowania, kształcenia lub edukacji dzieci i
młodzieży
lub

publikacja w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie co najmniej trzech artykułów naukowych z zakresu
kresu pedagogiki wychowania,
kształcenia lub edukacji dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
3
doświadczenie w pracy jako pedagog pracujący z
dziećmi lub młodzieżą.
d) osobę przewidzianą do pełnienia nadzoru autorskiego:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe na uczelni typu Akademia Sztuk Pięknych, kierunek Architektura Wnętrz lub
równoważne.
Wykonanie w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie co najmniej 2 nadzorów autorskich
auto
projektów wystaw stałych lub czasowych o łącznej
powierzchni wystawienniczej 500
00 m² każda, w tym m.in.
in. jednej w instytucji kultury lub muzeum.
muzeum
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta
architektury wnętrz przy realizacji wystaw artystycznych.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
MAJ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY W
CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

VI.1 Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć:
3. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w konkursie oraz
niepodleganiu wykluczeniu:
wykluczeniu

b. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z powodu przesłanek , o których mowa w:
•

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego
d
środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego
dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str. 1

•

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835),
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu.

e. dowody, że osoby wskazane w części C formularza JEDZ,
JEDZ, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
i wykształcenie,, a także informacje na temat wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
osobami, wraz z wykazem
wykonanych usług.
Dowodami są:
−

w zakresie
sie wykształcenia - dyplom ukończenia studiów wyższych,

−

w zakresie wykonanych usług – dowody,, o których mowa w ppkt. c,
c

−

w zakresie doświadczenia zawodowego - chronologiczne zestawienie przebiegu
kariery dokumentujące wymagany okres na danym stanowisku,

VIII.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

VIII.2

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez platformę:

e-Zamówienia
Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne
na której prowadzony jest konkurs, w terminie do dnia 03.06.2022 r.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wprowadzenia wniosku do Platformy.

IX.

ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY
KONKURSOWEJ

IX.2 Zakres
akres opracowania pracy konkursowej
a) Część opisowa – zawierająca:
1) Ogólny Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania wraz
z jej kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni wraz z elementami
ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu
widowiskowo - rekreacyjnego,
reacyjnego, opis rozwiązań wraz z opisem technik ekspozycyjnych i
rozwiązań realizacyjnych planowanych do wykorzystania (w szczególności interaktywnych i
multimedialnych

oraz

eksponatów)

z

uwzględnieniem

rozwiązań

dla

osób

z

niepełnosprawnością zgodnie z Poradnikiem
Poradnikiem dla sektora kultury w zakresie zapewnienia
dostępności stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w zakresie
umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dostępności o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z późn. zm.).,
2) Opis do projektu oświetlenia, dźwięku, materiału graficznego i ilustracyjnego, materiału
audiowizualnego,, elementów ekspozycji dotyczący pomieszczenia Ekspozycji 1,

3) Opis założeń rekreacyjno - edukacyjnych pomieszczenia Ekspozycji 1, głównego przekazu i
wątków łączących go z całą ekspozycją,
4) Szczegółowy opis planowanych do użycia materiałów oraz rozwiązań technicznych, instalacji
planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji, elementów ekspozycji, rozwiązań oraz
ekspozycji i systemu wystawienniczego
wystaw
dla całej wystawy,
5) Zestawienie wraz opisem urządzeń multimedialnych, rozwiązań interaktywnych, akustyki
poprzez

podanie

podstawowych

(udostępnionych

przez

producenta)

parametrów

technicznych oraz poprzez podanie sposobu wykorzystania na wystawie wraz z opisem
planowanego do osiągnięcia efektu ekspozycyjnego,
6) Harmonogram realizacji ekspozycji od momentu rozpoczęcia prac projektowych do
udostępnienia ekspozycji zwiedzającym,
7) Szacunkowe koszty realizacji ekspozycji zgodnie z opracowanym scenariuszem
scenariusze (należy ująć
wszystkie koszty wymienione w Rozdziale 1 pkt V.5 Regulaminu Konkursu,
b) Część graficzna – zawierająca:
1) Koncepcję projektu wystawy dla pomieszczenia Ekspozycji 1 z uwzględnieniem rozwiązań dla
osób

z

niepełnosprawnością,

zawierający

między

innymi,

opracowanie

detali

architektonicznych w skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowomateriałowo
technicznego (skala minimum 1:25) wraz z prezentacją graficzną oraz wizualizacją aranżacji i
przestrzeni w skali 1:100 wraz z opisem koncepcji
koncepcji oświetlenia, dźwięku i materiału
audiowizualnego oraz prezentacją materiału graficznego i ilustracyjnego,
2) Koncepcja

projektu

zagospodarowania

jednego

pomieszczenia

zabawowego

uwzględniającego każdą grupę wiekową,
3) Poglądowa wizualizacja aranżacji i przestrzeni
przestrzeni pomieszczenia Ekspozycji 7 w skali 1:100,
4) Layout prezentacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do
wszystkich prezentacji multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem liternictwa,
kolorystyki, motywów plastycznych i modelu
mode animacji,
5) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania rysunku z opisem
przedstawiającym poszczególne elementy
c) Część multimedialna – zawierająca:
1) Film

lub

prezentację

multimedialną,

przedstawiającą

poglądową

wizualizację

architektoniczną
tektoniczną pomieszczenia Ekspozycji nr 1 oraz Ekspozycji nr 7, uwzględniającą przyjętą
ścieżkę zwiedzania oraz poglądowe wizualizacje wybranych elementów ekspozycji,
2) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 1010-sekundowego filmu
animowanego.

X.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

X.2 Prace konkursowe w wersji elektronicznej składa się poprzez Platformę, na której prowadzony
jest konkurs
e-Zamówienia
Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne
w terminie do dnia 22.08.2022
.08.2022 r.

ROZDZIAŁ 3 – HARMONOGRAM KONKURSU
1. Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
21.04.2022 r.
2. Zamieszczenie Regulaminu konkursu na stronie internetowej konkursu w dniu publikacji
ogłoszenia o konkursiee w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących udziału w
konkursie:
26.05.2022 r.
4.

Udzielenie odpowiedzi Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania:
01.06.2022 r.

5. Zgłaszanie zainteresowania
ania udziałem w konkursie – składanie wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie:
03.06.2022 r.
6. Wysłanie wezwań do uzupełnienia wniosków o dopuszczenie do
do udziału w konkursie do dnia
10.06.2022 r.,
7. Składanie uzupełnień do wniosków o dopuszczenie:
17.06.2022 r.,
8. Kwalifikacja podmiotowa uczestników konkursu na podstawie podmiotowych środków
dowodowych:
21.06.2022 r.
9. Zawiadomienie Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji poprzez przekazanie
zaproszenia do złożenia Pracy konkursowej Uczestnikom zakwalifikowanych:
zakwalifikowanych:
21.06.2022 r.
10. Termin złożenia Prac konkursowych:
22.08.2022 r.
11. Zatwierdzenie werdyktu Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu przez
Zamawiającego, ew. unieważnienie konkursu:
05.09.2022 r.

12. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autorowi wybranej Pracy
konkursowej:
maksymalnie do dnia 03.10.2022
03.10
r. jednakżee nie wcześniej niż od dnia 21.09.2022
21
r.
13. Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego na usługi:
17.10.2022 r.

Załącznik nr 2: Wzór umowy
Definicje:
12. Wady nieistotne – wady, które nie uniemożliwiają pełnej i prawidłowej funkcjonalności
przedmiotu zgłoszonego do odbioru.
13. Wady istotne - wady uniemożliwiające lub utrudniające pełną i prawidłowa funkcjonalność
przedmiotu zgłoszonego do odbioru.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
3a.. W trakcie wykonywania Projektu Wystawy Wykonawca zapewni nadzór
nadzór merytoryczny i
artystyczny nad opracowaniem Projektu Wystawy w zakresie zgodności z Pracą konkursową oraz
Szczegółowym opisem przedmiotu umowy, a także Scenariuszem Wystawy stałej oraz pozostałymi
załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym zwłaszcza w zakresie faktów i szczegółów
historycznych dotyczących Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, ich zgodności,
prawidłowości przekazu, stylu i narracji oraz realizacji kwerend
kwerend oraz katalogowania i
inwentaryzowania zbiorów, wykorzystywanych przy tworzeniu wystawy,

12. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z;
1) Szczegółowym opisem przedmiotu umowy,
2) Zasadami sztuki, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
obowiązując
przepisami
prawa, standardami i normami,
3) wskazaniami Zamawiającego bądź pomiotów przez niego określonych, z
zastrzeżeniem, iż wskazania te nie mogą wykraczać poza Przedmiot Umowy oraz
nie mogą być sprzeczne ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy oraz
or
zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.
4) ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie
mogą wykraczać poza Przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne ze
Szczegółowym opisem przedmiotu umowy oraz zasadami wiedzy
wiedzy technicznej lub
sztuką budowlaną. Wykonawca będzie miał możliwość konsultacji z Zamawiającym
wszelkich kwestii związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na każdym etapie jej
realizacji.
13. Wykonanie wystawy obejmuje:
1) System wystawienniczy, oświetlenie, multimedia
multimedia (dostawa i montaż), miejsca
ekspozycyjne, elementy zabawowe i rekreacyjne, etalaż wystawowy,
2) Produkcję i montaż materiałów audiowizualnych, plastycznych i graficznych,
3) Nadzór merytoryczny i artystyczny nad opracowaniem Projektu Wystawy w
zakresie zgodności
godności z Pracą konkursową oraz Szczegółowym opisem przedmiotu
umowy, a także Scenariuszem Wystawy stałej oraz pozostałymi załącznikami do
Regulaminu konkursu, w tym w zakresie faktów i szczegółów historycznych
dotyczących Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku
Biel
- Białej, ich prawidłowości i

zgodności przekazu, stylu i narracji oraz realizacji kwerend oraz katalogowania i
inwentaryzowania zbiorów, wykorzystywanych przy tworzeniu wystawy,
wystawy
4) Tłumaczenia na język angielski (narracji wystawy w j. polskim oraz j.
angielskim),
5) ewentualny zakup praw do materiałów (zdjęcia, filmy), w tym autorskich praw
majątkowych w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie,
Umowie
6) dostosowanie monitoringu wizyjnego wystawy wraz z systemem alarmowym
do ekspozycji,
14. Nadzór autorski będzie polegał w szczególności na:
1) nadzorze merytorycznym nad opracowaniem Projektu Wystawy w zakresie
zgodności z Pracą konkursową oraz Szczegółowym opisem przedmiotu
umowy, a także Scenariuszem Wystawy stałej oraz pozostałymi załącznikami
załąc
do Regulaminu konkursu,
konkursu czystości
ści i prawidłowości przekazu, stylu i narracji,
2) nadzorze artystycznym nad opracowaniem Projektu Wystawy w zakresie
zgodności z Pracą konkursową, Szczegółowym opisem przedmiotu umowy,
Scenariuszem Wystawy oraz pozostałymi załącznikami do regulaminu konkursu,
konkursu
faktów i szczegółów historycznych dotyczących działalności Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku - Białej, w tym nadzór nad przejrzystością przekazu,
stylu i narracji.
3) nadzorze nad zgodnością wykonawstwa z Projektem Wystawy w zakresie
rozwiązań użytkowych,
użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i
doboru urządzeń,
4) wyjaśnianiu wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:
rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych,
wykonawczyc
nanoszenia
poprawek lub uzupełnień na Projekt Wystawy,
Wystaw
5) uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
rozwiązań przewidzianych w Projekcie Wystawy w zakresie rozwiązań
merytorycznych i artystycznych, materiałów i konstrukcji, rozwiązań
roz
technicznych, technologicznych i użytkowych,
6) opiniowaniu przedstawionych propozycji rozwiązań zamiennych lub ich
przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań
występujących w Projekcie Wystawy lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne
czne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i
planowanego do uzyskania efektu, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie
zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być
zaakceptowane przez Zamawiającego, w formie dokumentowej,
kumentowej,
7) udziale w spotkaniach, naradach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w
terminach ustalonych przez Strony,

8) dokonywaniu uzasadnionych zmian w Projekcie Wystawy w przypadku ich
kolizji z projektem budowlanym lub wykonaniem robót budowlanych, również
r
poprzez dodatkowe opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania
rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień,
uzupełnień
9) poprawianiu błędów projektowych, likwidacji kolizji lub uzupełnienia
rysunków, detali bądź opisów wykonania nie zawartych
zawartych w Projekcie Wystawy
Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu
Przedmiotu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
§ 2.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
2. W przypadku braku wprowadzenia lub wprowadzenia na niedostatecznym poziomie do
Projektu
rojektu Wystawy zgłoszonych przez Zamawiającego uwag - Wykonawca będzie
zobowiązany do ich wprowadzenia w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, zgodnie z jego zaleceniami. W przypadku zawinionego niezachowania
dodatkowego terminu, o którym mowa
mowa w paragrafie 2 ust. 2 zd. 1 , Zamawiający będzie
uprawniony do naliczenia kary umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami paragrafu
11 ust. 1 lit. b ) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna z tytuły zwłoki będzie naliczona od
dnia w którym Zamawiający stwierdzi,
stwierdzi, że Wykonawca nie zastosował się do jego uwag w
terminie określonym w lit. b) powyżej. Realizacja Wystawy może nastąpić jedynie po
uwzględnieniu uwag Zamawiającego i zaakceptowaniu Projektu Wystawy Projekt
Wystawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu
Zamawiającemu zgodnie z zapisami ust. 3.
Potwierdzeniem akceptacji Projektu Wystawy będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru Projektu Wystawy bez zastrzeżeń.
§ 5.
PRAWA AUTORSKIE
15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania
z
wskazanego w §5,, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w §5 ust. 12, lub też nieprawdziwości
jakiegokolwiek oświadczenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości 200.000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych
otych). Zastrzeżenie kary
umownej nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego kary umownej w
wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną – na zasadach ogólnych.
18. Strony zobowiązują się ponadto, że w przypadku wskazanym w ustępie 16
1 niniejszego
nin
paragrafu
podejmą zgodną współpracę celem obrony przeciwko roszczeniom osoby trzeciej, w tym
udostępnią sobie nawzajem wszelką niezbędną dokumentację.

§6
LICENCJA
5. W przypadku gdy do prawidłowej realizacji niniejszej umowy niezbędny będzie program
pr
komputerowy Wykonawca niniejszym udziela licencji niewyłącznej i nieograniczonej
terytorialnie ani czasowo, na ten program komputerowy, na wszelkich polach eksploatacji
istniejących w chwili zawierania niniejszej umowy, w tym zwłaszcza w zakresie:
9. Do
o licencji udzielonej zgodnie z ust. 6 powyżej odpowiednie zastosowanie znajdą
postanowienia §5 niniejszej umowy,
umowy poza postanowieniami dotyczącymi
cymi autorskich praw
osobistych.
§ 12
ZMIANY W UMOWIE
1. Dokonanie zmian postanowień Umowy lub Załączników do Umowy jest możliwe, gdy zmiany tych
postanowień stanowią zmianę w stosunku do treści oferty Wykonawcy [stanowiącej Załącznik
do Umowy], jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym
zwłaszcza w prawie zamówień publicznych lub poniżej przewidziane okoliczności dokonania
zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków
wprowadzenia:
1. Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1.2.
Zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Zamówienia,
Zamówienia, spowodowanej m.in. choć nie
wyłącznie:
a) wystąpieniem okoliczności [spełnienia przesłanek] stanowiących podstawę do
zmiany Umowy w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji
poszczególnych Etapów;
b) pojawieniem się nowszej technologii lub nowszej generacji Urządzeń i Materiałów,
służących do realizacji Przedmiotu Umowy, pozwalających na zaoszczędzenie czasu
do realizacji kosztów Prac, zmniejszenie ich negatywnych skutków dla środowiska
naturalnego lub podniesienia bezpieczeństwa, jak również
również kosztów eksploatacji;
eksploatacji
c) koniecznością zrealizowania Zamówienia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Projekcie Wystawy,
Wystawy a
wynikających ze stwierdzonych wad;
d) sytuacją gdy licencja o której mowa w §6 ust.
ust. 5 powyżej miałaby dotyczyć programu
komputerowego, do którego autorskie prawa majątkowe nie przysługują
Wykonawcy, a Wykonawca wykaże, że nie jest w stanie uzyskać licencji w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać zmiany w zakresie
zakre
licencji, której udziela mu Wykonawca.
4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli zachodzi taka konieczność, zostanie skorygowana w
związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

1)

jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają
pol
na
pominięciu jakiejkolwiek części prac, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona o wartość nie wykonanych prac.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych
OŚWIADCZENIE
Oświadczenia o posiadaniu praw autorskich oraz zgodę
zgodę na przechowywanie, przetwarzanie
i wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upoważniony,
danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub
miejsce zamieszkania albo imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników występujących wspólnie
i ich siedziby lub miejsca zamieszkania)
I. Składając Pracę konkursową w konkursie na opracowanie koncepcji realizacji wystawy
stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku
- Białej oświadczam/y, żee do złożonej Pracy konkursowej przysługują mi/nam osobiste i
majątkowe prawa autorskie w zakresie pozwalającym na
swobodne i zgodne z
przeznaczeniem Pracy konkursowej korzystanie z niej przez Organizatora Konkursu, a
korzystanie to nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych
praw autorskich
h osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi przez osoby trzecie
roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, w szczególności praw
autorskich i pokrewnych, jako Uczestnik Konkursu:
a) przejmiemy i zaspokoimy wynikające z tego tytułu roszczenia względem Organizatora
Konkursu;
b) zwolnimy Organizatora Konkursu od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń,
postępowań, szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w
związku z korzystaniem z utworów;
utworów
c)) jeżeli przeciwko Organizatorowi Konkursu będzie toczyło się stosowne postępowanie,
wstąpimy do niego w miejsce Organizatora Konkursu lub, jeżeli okaże się to niemożliwe,
obok Organizatora Konkursu
II. Składając Pracę konkursową zobowiązujemy się do niewykonywania
niewykonywania względem Pracy
konkursowej autorskich praw osobistych i upoważniamy Organizatora Konkursu do
wykonywania autorskich praw osobistych względem Pracy konkursowej w naszym imieniu –
w pełnym zakresie.

…………………………
(miejscowość i data)
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……………………………………………….2
(czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika Konkursu
występującego samodzielnie albo czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania
Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie)
Konkursie

Podpisuje Uczestnik składający Pracę konkursową lub jego pełnomocnik. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w
Konkursie oświadczenie podpisujee pełnomocnik w imieniu Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.

Załącznik nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
…........................
........................ , dnia ...............
Nazwa firmy (wykonawcy):
........................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................
Adres wykonawcy:
…………………………… .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
NIP:
..........................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
............................................................................................................
.....................................................................
adres e-mail wykonawcy
....................................................................................
............................................................................................................

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
CE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZ
IA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH
ZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
IERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ
U
ORAZ SŁUŻĄCYC
ŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZE
BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby Konkursu
pn. "Ograniczony,
iczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie

koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji
przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej"
prowadzonego przez Studio Filmów Rysunkowych, oświadczam,
wiadczam, co nast
następuje:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

post
postępowania
ępowania

na

podstawie

art. 5k rozporządzenia
ądzenia
dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz
dotyczącego
środków ograniczających
ących w związku
zwi zku z działaniami Rosji destabilizują
destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE
E nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie
rozporządzenie 833/2014, w
brzmieniu nadanym rozporządzeniem
rozporz dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporządzenia
dzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego
dotycz
środków
rodków ograniczają
ograniczających w związku z

działaniami Rosji destabilizującymi
destabilizuj
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporządzenie
ądzenie 2022/576.3
2. Oświadczam, że nie zachodz
zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z
postępowania
powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach
zaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrain
Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa
ństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).4

………………........................................
........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wol
w imieniu wykonawcy
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Zgodnie z treścią art. 5k ust.
st. 1 rozporządzenia
rozporzą
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
ądzeniem 2022/576 zzakazuje się
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień
zamówie publicznych lub koncesji objętych
tych zakresem dyrektyw w sprawie
zamówień publicznych, a także
e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j)
h) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i),
g)
art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h)
h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą
ą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio
średnio w ponad 50 %
należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających
działaj
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
ust
w tym podwykonawców, dostawców
tawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
4
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
zaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
żących ochronie bezpiecze
bezpieczeństwa narodowego, z postępowania
ępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
si
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
okre
w rozporządzeniu
ądzeniu 765/2006 i rozporz
rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę
ę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
list rozstrzygającej
ącej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu
ądzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
rozporz dzeniu 269/2014 albo wpisana na list
listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką
jednostk dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości
ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony
wymieniony w wykazach określonych
okre
w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
ądzeniu 269/2014 albo wpisany na list
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
ę rozstrzygającej
rozstrzygaj
o zastosowaniu
środka,
rodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

