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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396039-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
2021/S 149-396039

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
Krajowy numer identyfikacyjny: 6761787436
Adres pocztowy: ul. Wygrana 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-311
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
E-mail: alicja.rajczyk@kbf.krakow.pl 
Tel.:  +48 123542500
Faks:  +48 123542501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kbf.krakow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowe instytucje kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na 
potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym
Numer referencyjny: DP-271-12/2021

II.1.2) Główny kod CPV
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa do Centrum Kongresowego ICE Kraków (adres: Kraków, 
ul. M. Konopnickiej 17) systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych 
oraz wielkoformatowego ekranu LED na potrzeby studia online, wraz z montażem, integracją, uruchomieniem, 
szkoleniem i wsparciem technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem 
wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych zawiera Opis przedmiotu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa do Centrum Kongresowego ICE Kraków (adres: 
Kraków, ul. M. Konopnickiej 17) systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów 
audiowizualnych oraz wielkoformatowego ekranu LED na potrzeby studia online, wraz z montażem, integracją, 
uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze 
wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych poszczególnych 
zamawianych urządzeń zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca musi zaoferować gwarancję na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu 
umowy potwierdzonym podpisanym protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń.
Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do 
SWZ)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy pakiet wsparcia – helpdesk 24/7 / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin realizacji:
1) dostawa i uruchomienie systemu multimedialnego i ekranu LED oraz szkolenia - 60 dni liczonym od zawarcia 
umowy, z zastrzeżeniem, iż termin nie może być późniejszy niż 15.12.2021
2) wsparcia techniczne - do 1 miesiąca od daty odbioru końcowego systemu, z zastrzeżeniem, iż okres i zakres 
trwania wsparcia technicznego stanowi jedno z kryterium oceny ofert

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, 
że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 4 500 000,00 PLN (słownie: 
cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, 
że:
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 
o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), która dotyczyła wyposażenia studia 
produkcji telewizyjnej pracującego w systemie live i 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.
2) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia:
a) Min. 1 osobą pełniącą funkcję inżyniera systemu posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, 
integracji oraz uruchomienia oferowanych systemów interkomowych, poświadczone odbyciem szkolenia 
przeprowadzonego przez producenta systemu oraz doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru nad 
instalacją, integracją oraz uruchomienia oferowanych systemów interkomowych nabyte poprzez nadzorowanie 
lub kierowanie co najmniej 1 realizacją obejmującą oferowane systemy interkomowe,
b) Min. 1 osobą pełniącą funkcję inżyniera systemu posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, 
integracji oraz uruchomienia oferowanych broadcastowych torów kamerowych, poświadczone odbyciem 
szkolenia przeprowadzonego przez producenta systemu oraz doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru 
nad instalacją, integracją oraz uruchomienia oferowanych broadcastowych torów kamerowych nabyte poprzez 
nadzorowanie lub kierowanie co najmniej 1 realizacją obejmującą oferowane broadcastowe tory kamerowe,
c) Min. 1 osobą pełniącą funkcję inżyniera systemu posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, 
integracji oraz uruchomienia oferowanego ekranu LED, poświadczone odbyciem szkolenia przeprowadzonego 
przez producenta systemu oraz doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru nad instalacją, integracją oraz 
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uruchomienia oferowanego ekranu LED nabyte poprzez nadzorowanie lub kierowanie co najmniej 1 realizacją 
obejmującą oferowany ekran LED,
d) Min. 1 osobą pełniącą funkcję inżyniera systemu posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, 
integracji oraz uruchomienia oferowanego systemu procesingu wizyjnego ekranu LED, poświadczone odbyciem 
szkolenia przeprowadzonego przez producenta systemu oraz doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru 
nad instalacją, integracją oraz uruchomienia oferowanego systemu procesingu wizyjnego ekranu LED nabyte 
poprzez nadzorowanie lub kierowanie co najmniej 1 realizacją obejmującą oferowany system procesingu 
wizyjnego ekranu LED,
e) Min. 1 osobą pełniącą funkcję inżyniera systemu posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, 
integracji oraz uruchomienia oferowanego systemu produkcji TV LIVE, poświadczone odbyciem szkolenia 
przeprowadzonego przez producenta systemu oraz doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru nad 
instalacją, integracją oraz uruchomienia oferowanego systemu produkcji TV LIVE nabyte poprzez nadzorowanie 
lub kierowanie co najmniej 1 realizacją obejmującą oferowany system produkcji TV LIVE,
f) Min. 1 osobą pełniącą funkcję inżyniera systemu posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, 
integracji oraz uruchomienia oferowanego systemu produkcji dźwięku, poświadczone odbyciem szkolenia 
przeprowadzonego przez producenta systemu oraz doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru nad 
instalacją, integracją oraz uruchomienia oferowanego systemu produkcji dźwięku nabyte poprzez nadzorowanie 
lub kierowanie co najmniej 1 realizacją obejmującą oferowany system produkcji dźwięku.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 
do SWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:00
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Miejsce:
Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na zasadach określonych w SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 108 
ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt
1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp.
Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ.
Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie JEDZ.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postepowaniu:
— informację z KRK w zakresach podanych przez Zamawiającego
— oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych przez Zamawiającego,
— zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS,
— odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG,
— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ złożonym do oferty.
— Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
— Wykaz dostaw,
- Dowody określające czy dostawy ujęte w wykazie dostaw, zostały wykonane należycie,
— Wykaz osób.
Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy na podstawie art. 
214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, których celem będzie częściowa wymiana dostarczonych produktów lub 
instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy 
zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co 
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powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i 
utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta 
została wybrana, przed zawarciem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium
w wysokości wynoszącej kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Banku
PKO BP nr rachunku. 81102028920000500205909983. z dopiskiem "Wadium-nr postępowania". Za termin 
wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień,
godzina).
W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał 
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
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skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021
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