Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035887/01 z dnia 2021-04-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udostępnienie w drodze Licencji wraz z konfiguracją, hostingiem oraz obsługą techniczną,
technologiczną i rozwojową platformy zdalnego dostępu do Treści.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
1.3.) Oddział zamawiającego: KBF
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: WYGRANA 2
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-311
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 354 25 00
1.5.8.) Numer faksu: 12 354 25 01
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

gminna 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:

Udostępnienie w drodze Licencji wraz z konfiguracją, hostingiem oraz obsługą techniczną,
technologiczną i rozwojową platformy zdalnego dostępu do Treści.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-700c1e97-a0d6-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035887/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-19 16:26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006935/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Udostępnienie licencji wraz z hostingiem oraz obsługą techniczną i technologiczną i
rozwojową platformy zdalnego dostępu do materiałów multimedialnych oraz transmisji live
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: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
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://kbf.krakow.pl/zamowienia/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:- za
pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/,- ePUAPu:
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia - poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl 2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 4. Przekazywanie dokumentów
stanowiących treść oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 oraz inne dokumenty
załączone do oferty odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)).5. Przekazywanie
dokumentów innych niż dokumentów niż wskazane w pkt 4 może nastąpić w sposób określony w pkt 4
lub za pośrednictwem e-mail: zamowienia@kbf.krakow.pl Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz

2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035887/01 z dnia 2021-04-19

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia,
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń a także poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń a także poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415).7. Ofertę, a także oświadczenie, którym o mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
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
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): 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: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, adres email: poczta@kbf.krakow.pl , tel.: +48 12 354 25 00;2) inspektorem ochrony danych osobowych w
Krakowskim Biurze Festiwalowym jest Pan Łukasz Gajdecki, kontakt: rodo@kbf.krakow.pl ;3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie
drugie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)
dalej „ustawa Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
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w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Do
przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz
rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie udostępnienie w drodze Licencji wraz z konfiguracją,
hostingiem oraz obsługą techniczną, technologiczną i rozwojową platformy zdalnego dostępu do
Treści m.in. materiałów multimedialnych oraz transmisji live. Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia określający wymagania techniczno-funkcjonalne Platformy stanowi załącznik nr 2
do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 72421000-7 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych
aplikacji klienckich
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w Rozdziale XXII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia błędów (T)
4.3.6.) Waga: 25,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy pakiet prac rozwojowych (R)
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wdrożenia aplikacji mobilnych (A)
4.3.6.) Waga: 5
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
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub
zawodowej.2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać,
że:1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej trzy
zamówienia polegające na wdrożeniu, konfiguracji i utrzymaniu platformy zdalnego dostępu do
treści multimedialnych w formie materiałów VOD oraz transmisji na żywo - LIVE obejmującej:a)
Backend wraz z systemem zarządzania treścią CMSb) Frontend – aplikację WWW oraz
aplikacje mobilne IOS i Androidc) System zabezpieczania treści DRM obejmujący wszystkie
platformy czyli systemy MS PlayReady, Widevine i Fairplay,d) Transkodowanie materiałów VOD
oraz enkodowanie i pakietowanie transmisji LIVE e) Możliwość realizacji transmisji LIVEf)
Obsługujący co najmniej 20 000 zarejestrowanych użytkowników.- o wartości każdego z
zamówień co najmniej 160 000,00 zł netto. UWAGA: - Wartość co najmniej 160 000,00 zł netto
odnosi się do realizacji 1 zamówienia. W celu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 3 tego typu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych zamówień w
ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania
spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.- W przypadku podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden
z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia
sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale IX ust. 2 pkt 1) SWZ tj. zrealizował co najmniej
3 zamówienia w zakresie jak określił Zamawiający.- W przypadku gdy jakakolwiek wartość
dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę
wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej
waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z
ostatniego dnia przed dniem publikacji.- Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień,
Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń.2) dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia tj.:a) co najmniej 3 osobami, które będą pełnić rolę dewelopera frontend,
posiadającymi doświadczenie przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu itd. co najmniej 3 platform
VOD i Live w zakresie frontend;b) co najmniej 3 osobami, które będą pełnić rolę dewelopera
backend, posiadającymi doświadczenie przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu itd. co najmniej
3 platform VOD i Live w zakresie backend;c) co najmniej 1 specjalistą ds. technicznego
przetwarzania, zabezpieczania systemami DRM i udostępniania multimediów z doświadczeniem
zawodowym, posiadającym wiedzę z zakresu transkodowania i zabezpieczenia treści systemami
DRM (Microsoft PlayReady, Google Widevine, Apple FairPlay) i dystrybucji materiałów
audiowizualnych w Internecie. Poprzez doświadczanie należy rozumieć udział przy realizacji 3
projektów (zamówień), w ramach których wskazana osoba zajmowała się konfiguracją
wdrożeniem i utrzymaniem systemów DRM (digital right managment) wykorzystywanymi na
Platformie;d) 1 kierownikiem projektu (koordynatorem, projekt managerem, opiekunem
biznesowym) posiadającym niezbędne doświadczenie. Poprzez doświadczenie należy rozumieć
realizowanie funkcji kierownika projektu lub koordynatora lub projekt managera lub opiekuna
biznesowego przy konfiguracji wdrażaniu i utrzymaniu co najmniej 3 platform VOD i
Live.UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wskazanych w pkt. 2) przez
jedną osobę w następującym układzie: • Jedna z osób wskazanych pkt. 2 lit. a) może pełnić
jednocześnie funkcję o której mowa w lit. c) lub /i d) • Jedna z osób wskazanych pkt. 2 lit. b)
może pełnić jednocześnie funkcję o której mowa w lit. c) lub /i d) • Osoba wskazana w lit. c)
może pełnić jednocześnie funkcję, o której mowa w lit. d) 3. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, polegać
na zdolności technicznej, zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nim stosunków prawnych, zgodnie z rozdziałem XI SWZ .
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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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:
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
(tj. ust. 1 niniejszego rozdziału) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona (w przypadku skorzystania z negocjacji, o których mowa w
rozdziale XXIII SWZ po ocenie ofert dodatkowych), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający
jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:1) wykaz usług
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SWZ;2) dowody określające, czy usługi ujęte w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 1) zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;3)
wykaz 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, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):1) Formularz Cenowy wg. wzoru stanowiącego
załącznik nr 1a do SWZ2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ);3) dowód wniesienia wadium(w przypadku
wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);4) dokumenty, z których wynika prawo do
podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)5) W przypadku podmiotów
wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale XII ust. 3 SWZ.6) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu
Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI SWZ tj: a)
zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów;b) oświadczenie innego podmiotu (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ)
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby;UWAGA! Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi być podpisane, przez
osobę upoważnioną do reprezentowania tego podmiotu.2. W przypadku gdy oferta nie została
podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do
oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
SWZ), złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub
elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza.
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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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.3. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3)
gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść
przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku. 81 1020 2892 0000 5002 0590 9983. z
dopiskiem "Wadium-nr postępowania". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w
formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez
potwierdzania tych okoliczności;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie
gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz
płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być
krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest
dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz
numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków. 7) w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby
z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum);8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.6. W
przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu
został dołączony do oferty;2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu
został złożony wraz z ofertą.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w
sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) Pzp
zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. 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 musi
być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).2. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu),
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035887/01 z dnia 2021-04-19

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art.
128 ust. 1 Pzp.5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
Umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie
podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za
wykonanie jakich usług w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

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:

Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera projekt umowy stanowiący
załącznik nr 5 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: 2021-04-27 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:

- Cena (C) 60% - Czas usunięcia błędów (T) 25%- Dodatkowy pakiet prac rozwojowych (R)
10%- Termin wdrożenia aplikacji mobilnych (A) 5%
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