
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie filmów, animacji i ścieżek dźwiękowych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im.

Marii Konopnickiej w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579885

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 81

1.4.2.) Miejscowość: Suwałki

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

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

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

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110904/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-12 10:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00099994/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
i. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych wykonuje:
- 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 o łącznej wartości zamówień co najmniej 300 000 zł brutto.
ii. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
� 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 na stanowisku 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 osobę na stanowisku Grafika, która wykonała co najmniej dwie animacje 2D lub 3D w
dwóch projektach/zamówieniach. 
Pod pojęciem "zamówienia" Zamawiający rozumie umowę.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji.

Po zmianie: 
zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, 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 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 o łącznej wartości filmów co najmniej 200 000 zł brutto.
Zamawiający rozumie pod pojęciem filmu: utwór artystyczny utrwalony na nośniku wywołującym
wrażenie ruchu, składający się ze scen złożonych z co najmniej jednego lub więcej ujęć (np. film
fabularny, długometrażowy, krótkometrażowy, dokumentalny, clip wideo). 
W przypadku gdy wartość wykazywanych filmów 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. 
ii. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
� 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, który zaprojektował scenografię do co najmniej
dwóch sztuk teatralnych lub do filmu,
� jedną osobą na stanowisku Specjalisty ds. dźwięku, która wykonała udźwiękowianie dla
przynajmniej dwóch animacji lub filmów lub sztuk teatralnych, 
� jedną osobą na stanowisku Kostiumografa, która zaprojektowała kostiumy do co najmniej
dwóch sztuk teatralnych lub do filmu,
� jedną osobę na stanowisku Grafika, która wykonała co najmniej dwie animacje 2D lub 3D w
dwóch projektach/zamówieniach. 
Zamawiający rozumie pod pojęciem filmu: utwór artystyczny utrwalony na nośniku wywołującym
wrażenie ruchu, składający się ze scen złożonych z co najmniej jednego lub więcej ujęć np. film
fabularny, długometrażowy, krótkometrażowy, dokumentalny, clip wideo. 
Pod pojęciem "zamówienia" Zamawiający rozumie umowę.
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Przez „projekt” należy rozumieć – tymczasowe przedsięwzięcie, które ma na celu stworzenie
unikalnej usługi lub produktu, gdzie charakterystyka tymczasowości określa, że to
przedsięwzięcie ma bardzo ściśle określony początek i koniec, zaś unikalność oznacza, że
usługa lub produkt w zauważalny sposób jest całkowicie inna niż wszystkie podobne usługi bądź
produkty. Pojęcie projektu wymaga sprecyzowania głównych cech. Należą do nich: cel,
niepowtarzalność, złożoność, określoność, zmienność, zaangażowanie zasobów ludzkich,
ograniczoność czasowa.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-07-14 11:00

Po zmianie: 
2021-07-15 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-07-14 11:05

Po zmianie: 
2021-07-15 13:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-08-12

Po zmianie: 
2021-08-13
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