
 

Numer sprawy DP-271-12/2021 

Kraków, dnia 17.08.2021 r. 

        

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ  

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu 

LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym” nr sprawy DP-271- 

12/2021 

 

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w nawiązaniu do złożonego pisma o zmianę warunków udziału  

w postępowaniu, udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie: 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełniających wymagania warunku udziału w 

postępowaniu, podmiotów, którzy  wykonali należycie, lub w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych, wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę o wartości co 

najmniej 2.700.000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100), która dotyczyła 

wyposażenia studia produkcji telewizyjnej pracującego w systemie live i zawierała dostawę minimum 3 

broadcastowych torów kamerowych (lub 2 broadcastowych torów kamerowych o rozdzielczości 

FULL HD lub 4K oraz 2 zautomatyzowanych kamer studyjnych FULL HD lub 4K),  dostawę 

systemu produkcji TV live, ekranu LED, systemu interkomowego, systemu procesingu wizyjnego ekranu 

LED, systemu produkcji dźwięku oraz systemu transmisji internetowych wraz z ich wzajemną integracją.  

Powyższa zmiana w dalszym ciągu zapewnia Zamawiającemu wykonanie wdrożenia przez podmiot 

specjalizujący się w systemach tożsamych z wymaganym przy jednoczesnym zwiększeniu 

konkurencyjności.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przychylając się do wniosku zawartego w zapytaniu, dokonuje zmiany treści SWZ  

w zakresie warunku udziału w postępowaniu w brzmieniu jak poniżej. 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje 

następujących zmian treści SWZ: 

1. Rozdział VIII ust. 4 pkt 1) SWZ przyjmuje brzmienie: 

1) posiadają minimalne warunki dotyczące doświadczenia, co oznacza iż wykonali należycie, lub 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonują należycie w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę wyposażenia studia produkcji telewizyjnej 

pracującego w systemie live o wartości co najmniej 2.700.000,00 PLN (słownie: dwa miliony 

siedemset tysięcy złotych), która zawierała dostawę minimum 3 broadcastowych torów 

kamerowych o rozdzielczości FULL HD lub 4K, dostawę systemu produkcji TV live, ekranu 

LED, systemu interkomowego, systemu procesingu wizyjnego ekranu LED, systemu produkcji 

dźwięku oraz systemu transmisji internetowych wraz z ich wzajemną integracją.  

W zakresie wymogu dotyczącego dostawy minimum 3 broadcastowych torów kamerowych  

o rozdzielczości FULL HD lub 4K, Zamawiający dopuszcza aby nie więcej niż 1 broadcastowy 



 

tor kamerowy o rozdzielczości FULL HD lub 4K został zrealizowany w oparciu  

o zautomatyzowaną kamerę studyjną FULL HD lub 4K. 

UWAGA:  

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych zamówień 

w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania ww. wartości 1 (jednego) zamówienia. 

- Wskazane powyżej elementy winny być zrealizowane w ramach 1 zamówienia (umowy). 

- 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 

publikacja ogłoszenia dla 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. Rozdział XIX ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert,  przy  czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

przez okres 90 dni tj. do dnia 4 grudnia 2021 r.  

 

3. Rozdział XXI ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

Rozdziale XVII SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu do dnia 6 września 2021 r. do godz. 13:00 

UWAGA!  

- Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania i 

odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten 

proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na 

stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl  

- Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć 

postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie 

przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w 

którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy 

przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

- Instrukcja obsługi miniPortalu znajduje się pod następującym linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

 

4. Rozdział XXI ust.4 SWZ przyjmuje brzmienie: 

4. Oferty zostaną otwarte poprzez miniPortal w dniu 6 września 2021 r. o godzinie 13:30. 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są wiążące dla stron postępowania 

i stają się jej integralną częścią.  

 

(…) 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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