
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa i uruchomienie sprzętu multimedialnego wraz z wykonaniem i uruchomieniem
kontentu na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 81

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i uruchomienie sprzętu multimedialnego wraz z wykonaniem i uruchomieniem kontentu
na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6853fc8-d004-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087182/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18 09:47
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00031337/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z wykonaniem kontentu na potrzeby wystawy
stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

4. Przedmiotowe zamówienie jest finansowane w ramach projektu „LT-PL-4R-280 pn. Cross
border poetry-painting that speaks – Poezja transgraniczna – malowanie słowami,
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Lithuania -Poland
cooperation Programme

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://muzeum.suwalki.pl/zamowienia-publiczne/tryb-podstawowy-2021/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.soldea.pl/epz/epz/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja wykonawców z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem
udostępnionego kanału. Wyjaśnienia treści SWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane
zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Pzp. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z
wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany SWZ, Zamawiający przekaże wykonawcom za
pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania. 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://muzeum.suwalki.pl/zamowienia-publiczne/tryb-podstawowy-2021/.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji
elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 
ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki;
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. dostawa i uruchomienie sprzętu multimedialnego wraz z wykonaniem i uruchomieniem
kontentu na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
� Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
� Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 5 lat
albo 10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznano jako najkorzystniejsze;
� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Szczegóły w swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAT.271.700.01.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu multimedialnego wraz z
wykonaniem i uruchomieniem kontentu na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dostawy przedmiotu zamówienia, jego
wniesienia, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, montażu, instalacji i uprzątnięcia
pomieszczeń po tych czynnościach. Dostarczany przedmiot zamówienia będzie nowy, nie
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wykorzystywany wcześniej w innych zamówieniach, ani nie powystawowy.
Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport, rozładunek, wniesienie i
ustawienie dostarczonego wyposażenia w odpowiednich pomieszczeniach, zgodnie z projektem
wystawy.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku 1 do SWZ -
Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32321300-2 - Materiały audiowizualne

32417000-9 - Sieci multimedialne

33195100-4 - Monitory

48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem
i zawartością

72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

92110000-5 - Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60%
Doświadczenie zespołu - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu

4.3.6.) Waga: 40
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
i. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu
multimedialnego o wartości co najmniej 200 000,0PLN brutto każde. 
Uwaga: pod pojęciem „zamówienia” rozumie się umowę. W przypadku gdy wartość
wykazywanych zamówień(umów)jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie
przeliczenie tej wartości na podstawie śr. kursu złotego w stosunku do walut obcych zgodnie z
tabelą kursów śr. NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
UWAGA: Użyte określenia należy rozumieć następująco: sprzęt multimedialny – ogół urządzeń
elektronicznych, specjalizowanych do wyświetlania, odtwarzania kontentu multimedialnego
umożliwiający na różnych płaszczyznach interakcję z użytkownikiem. Urządzenia zaliczane do
grupy sprzętu multimedialnego to m. in.: projektory (w tym identyfikujące dotyk i gesty), monitory
(w tym dotykowe), playery – specjalizowane urządzenia do wykonywania zaprogramowanych
schematów zachowań, dedykowane do rozwiązań multimedialnych z wyłączeniem biurowych
stacji roboczych, opcjonalna obsługa portów logicznych (GPIO), systemy nagłośnienia (z
wyłączeniem sprzętu estradowego i głośników komp.). 
ii. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
� jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. kontentu, która odpowiadała za opracowanie
prezentowanych treści w zrealizowanych dwóch projektach/ zamówieniach obejmujących
wykonanie kontentu multimedialnego. Pod pojęciem „kontent multimedialny” Zamawiający
rozumie dostępną przez powierzchnię dotykową interaktywne aplikacje i programy
umożliwiające prezentację informacji w postaci obrazów, sekwencji wideo, prezentacji, animacji
którym towarzyszy narracja i dźwięk oraz programy służące do przekazywania informacji
kulturalnych/artystycznych/edukacyjnych. Pod pojęciem "zamówienia" Zamawiający rozumie
umowę. 
� jedną osobą na stanowisku Reżysera, która zrealizowała co najmniej dwa filmy każdy w
technice mieszanej tj. łączącej w sobie film aktorski z elementami fabuły i film animowany
wykorzystujący animację 2D lub 3D lub film łączący w sobie film aktorski z elementami fabuły i
film efektowy wykorzystujący technologię obróbki cyfrowej na etapie post-produkcji,
� jedną osobą na stanowisku Scenografa, która wykonała scenografię do co najmniej dwóch
sztuk teatralnych lub do filmu,
� jedną osobą pełniąca funkcję Specjalisty ds. dźwięku, która wykonała udźwiękowianie dla
przynajmniej dwóch animacji lub filmów, 
� jedną osobą na stanowisku Kostiumografa, która zaprojektowała kostiumy do co najmniej
dwóch sztuk teatralnych lub do filmu,
� jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. oprogramowania, która odpowiadała za
opracowanie aplikacji multimedialnych w zrealizowanych dwóch projektach/ zamówieniach
obejmujących wykonanie kontentu multimedialnego.
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 
c) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą – zgodnie z
załącznikiem nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
a) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy;- zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę 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 wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania
Zamawiającego tj. karty techniczne, karty katalogowe lub opisy parametrów technicznych – dla
każdego ze wskazanych produktów w Opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym
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dostawy i montażu urządzeń i instalacji multimedialnej oraz wykonania kontentu, w tym filmów,
ścieżek dźwiękowych oraz aplikacji (dot. poz. od 1 do 21 OPZ-FC stanowiącego część zał. nr 1
do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania
Zamawiającego tj. karty techniczne, karty katalogowe lub opisy parametrów technicznych – dla
każdego ze wskazanych produktów w Opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym
dostawy i montażu urządzeń i instalacji multimedialnej oraz wykonania kontentu, w tym filmów,
ścieżek dźwiękowych oraz aplikacji (dot. poz. od 1 do 21 OPZ-FC stanowiącego część zał. nr 1
do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków składa każdy
z Wykonawców (wg załącznika nr 3 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie (wg
załącznika 9 do SWZ), z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni
Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
a) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi zmiany sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy w obszarach organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów
komunikacji;
b) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, funkcjonalnymi, użytkowymi zmiany
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zakresu realizacji Przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z
danego wymagania lub urządzenia, jego modyfikacja lub zastąpienie go innym spowoduje
zoptymalizowanie dopasowania Przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, w tym z racji
optymalizacji finansowej - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian
uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na
modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji; w tym w zakresie
zmiany ilości wskazanych elementów Przedmiotu Umowy,
c) w przypadku braku środków finansowych na realizację Umowy zgodnie z pierwotnie
określonymi warunkami wynikającymi m.in. ze zmian umowy o dofinansowanie zadania w
ramach którego wykonywany jest Przedmiot Umowy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
zmian polegających na ograniczeniu lub modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy lub sposobu
jego wykonania z zastrzeżeniem, że nie wyłącza ani nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego
do odstąpienia od nin. Umowy w przypadkach w niej określonych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o
20% wartości umowy. Rozliczenie za wykonany zakres Umowy nastąpi w sposób wskazany w §
8 ust. 7 Umowy.
d) w przypadku ujawnienia się wad oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań, narzędzi
przyjętych metod, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy
polegająca na zastąpieniu np. danego elementu, komponentu, rozwiązania, metody, techniki,
sposobu elementem zastępczym rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę służącym
osiągnięciu celu, któremu służy realizacja Umowy;
e) w przypadku zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części
prac będących następstwem ujawnienia się okoliczności, które nie były znane na etapie
wszczęcia postepowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 20% wartości umowy. Rozliczenie za wykonany zakres
Umowy nastąpi w sposób wskazany w § 8 ust. 7 Umowy;
f) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy będącej następstwem zdarzeń związanych z
realizacją innych umów mających bezpośredni wpływ na terminy wykonywania nin. Umowy lub
będących następstwem decyzji właściwych organów administracji publicznej lub wynikających z
przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia.
g) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem że powyższa zmiana
będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego
fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmian przepisów w tym zakresie.
h) w przypadku gdy producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność urządzenia,
oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia
urządzenia, oprogramowania innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego w SWZ; zmiana ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 
i) w przypadku gdy została wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie
komponentów – Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki
opisane w SWZ lub wyższe; zmiana ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
j) zmiany organizacji spełniania świadczenia
Szczegóły we wzorze umowy - zał. nr 4 do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 11:05
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy - do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza
ofertowego wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie
wymagane informacje;
2) Formularz cenowy wg wzoru wskazanego w Rozdziale III ust. 3 Załącznik 1_5_ SWZ,
stanowiącego część zał. nr 1 do SWZ pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia i formularz
cenowy dostawy i montażu urządzeń i instalacji multimedialnej oraz wykonania kontentu, w tym
filmów, ścieżek dźwiękowych oraz aplikacji”,
3) Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania
Zamawiającego tj. karty techniczne, karty katalogowe lub opisy parametrów technicznych – dla
każdego ze wskazanych produktów w Opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym
dostawy i montażu urządzeń i instalacji multimedialnej oraz wykonania kontentu, w tym filmów,
ścieżek dźwiękowych oraz aplikacji (dot. poz. od 1 do 21 OPZ-FC stanowiącego część zał. nr 1
do SWZ). Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków
dowodowych, zgodnie z art. 107 usta. 2 ustawy Pzp;
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w zakresie tam wskazanym) i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww.
oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisuje podmiot udostępniający
zasoby w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
będzie wynikało, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie –
jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia;
6) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w
jego imieniu, o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych;
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się do udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – jeżeli wykonawca powołuję się
na zasoby.
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: DAT.271.700.01.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60% Doświadczenie zespołu - 40%
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda: a)	oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ; b)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  c)	oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a)	wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;- zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ, b)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę 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 wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 11:05
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


