
Ogłoszenie nr 526882-N-2018 z dnia 2018-03-05 r.  
 

Instytut im. Jerzego Grotowskiego: Zaprojektowanie, stworzenie oraz dostawa 

na rzecz Zamawiającego platformy multimedialnej na potrzeby projektu 

„Implementacja w infrastrukturze informatycznej Instytutu im. 

J.Grotowskiego oprogramowania umożliwiającego rozwój usług publicznych 

w zakresie ekultury 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, krajowy numer 

identyfikacyjny 001413508, ul. Rynek-Ratusz   27 , 50-101  Wrocław, 

woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 34 34 267, e-

mail m.puchala@grotowski-institute.art.pl, faks 71 34 34 267.  

Adres strony internetowej (URL): http://bip.grotowski-institute.art.pl/  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

instytucja kultury 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

http://bip.grotowski-institute.art.pl/ 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

http://bip.grotowski-institute.art.pl/ 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 



 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław, sekretariat 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, 

stworzenie oraz dostawa na rzecz Zamawiającego platformy multimedialnej na 

potrzeby projektu „Implementacja w infrastrukturze informatycznej Instytutu im. 

J.Grotowskiego oprogramowania umożliwiającego rozwój usług publicznych w 

zakresie ekultury  

Numer referencyjny: ZP/PN/1/2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 



 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zadania 

jest zaprojektowanie, stworzenie oraz dostawa na rzecz Zamawiającego platformy 

multimedialnej będącej e-usługą w zakresie edukacji kulturalnej zapewniającej 

realizację założeń projektu „Implementacja w infrastrukturze informatycznej 

Instytutu im. J.Grotowskiego oprogramowania umożliwiającego rozwój usług 

publicznych w zakresie ekultury”(zwana dalej Platformą). Pod pojęciem Platformy 

Zamawiający rozumie zarówno platformę cyfrową www, jak i system zarządzania 

treścią klasy CMS. 2. Wykonawca będzie zobligowany do stworzenia pełnej 

dokumentacji Platformy. 3. Wytyczne do stworzenia projektu: 1) Założeniem 

projektu jest stworzenie elektronicznej platformy multimedialnej, która będzie 

elektronicznym wielojęzycznym narzędziem cyfrowym, umożliwiającym 

komunikację między społecznością lokalną i międzynarodową. Realizacja projektu 



wymaga implementacji oprogramowania, którego funkcjonalność składa się z 

dwóch powiązanych ze sobą obszarów: wydawnictwa online i platformy 

społecznościowej. 2) W ramach platformy powstaną produkty i usługi, które 

obejmują: a) Artykuły, e-booki oraz filmy, udostępniające wzorcowe opracowania 

źródeł anglo- i polskojęzycznych (obejmuje to wypracowanie i pozyskanie licencji 

do min. 800 artykułów, publikacji elektronicznych, blogów, zapisów filmowych i 

innych materiałów poświęconych teatrowi, dramatowi i performansowi, z których 

co najmniej 150 będzie formalnie zrecenzowana. Szacunkowa objętość tekstu 

wyniesie 1.5 miliona słów a treści zostaną wzbogacone o komponenty ilustracyjne i 

multimedialne. Około 75% treści zostanie udostępnione w formule Open Access). 

b) Zaawansowane narzędzia e-wydawnicze powstaną z użyciem standardów 

międzynarodowych (np. w tworzeniu metadanych, indeksowaniu, dystrybucji i 

systemu e-transakcji). c) Profile zawodowe do ekspozycji dorobku artystycznego i 

naukowego użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych w środowisku 

międzynarodowym, z funkcją nawiązywania współpracy z innymi użytkownikami. 

d) Moduł „Open Data”, mapujący aktywność teatralną w kraju i za granicą oraz 

przecięcia między nimi. e) Możliwość udostępnienia usług tłumaczeniowych i 

konsultacyjnych dla podmiotów lokalnych, chcących zwiększyć swoją 

rozpoznawalność w Internecie. 4. W ramach realizacji przedmiotu przetargu 

Wykonawca będzie zobligowany do realizacji dwóch głównych komponentów: 1) 

Rozwój i testowanie oprogramowania platformy internetowej (w tym CMS na 

zamówienie i Platforma danych otwartych). 2) Przygotowanie treści naukowych i 

artystycznych oraz profili zawodowych autorów w ramach serii wydawniczej. 

Zamawiający i Wykonawca zaangażują się w działania, do których należeć będzie 

implementacja projektu, regularny przegląd postępów pracy i konsultacje z 

uznanymi ekspertami w dziedzinie dokumentacji teatralnej, wielojęzycznych form 

oprogramowania i Humanistyki Cyfrowej. 5. W pracy nad Platformą Wykonawca 

zastosuje strategię „zwinną” („Agile”), skupiająca się na potrzebach 

użytkowników, poprzez m.in.realizację serii specjalistycznych warsztatów, podczas 

których wypracuje się optymalne wymagania techniczne, po których nastąpi seria 

„sprintów” planowania systemu, kodowania i procesu deploymentu. 6. Na całość 



zadania składają się następujące etapy realizacyjne: 1) Uruchomienie serii 

wydawniczej na dedykowanej platformie. 2) Konsultacje z zewnętrznymi 

ekspertami w dziedzinie dokumentacji procesów teatralnych i Humanistyki 

Cyfrowej. 3) Warsztaty ustalające optymalne praktyki dla nowych wydawnictw. 4) 

Cykl „sprintów”, w celu zbudowania prototypu multimedialnego modułu e-

wydawnictwa. 5) Przegląd efektu pracy z zewnętrznymi ekspertami i grupami 

roboczymi podczas konferencji w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. 6) Faza 

testów i analizy oprogramowania na żywo. 7) Cykl pracy w celu optymizacji i 

rozwoju całości narzędzia o elementy wspierające komunikację między 

użytkownikami na platformie, działanie danych otwartych i dostęp do treści oraz e-

transakcje. 8) Prezentacja narzędzia i konsultacje w grupie roboczej w ramach 

międzynarodowej konferencji. 9) Faza testów i analizy oprogramowania na żywo. 

10) Przegląd formalny narzędzia z udziałem ekspertów. 11) Cykl pracy w celu 

implementacji rekomendacji i odpowiednich funkcjonalności. 12) Prezentacja 

narzędzia i konsultacje w grupie roboczej w ramach międzynarodowej konferencji. 

13) Implementacja pozyskanych rekomendacji i optymizacja. 7. Podczas czynności 

wdrożenia/Testy używalności Wykonawca przeprowadzi czynności na istniejących 

treściach oraz wśród użytkowników platformy, w ramach których doprowadzi do 

szybkiego wypracowania działającego oprogramowania, które następnie jest 

dopracowywane i wielokrotnie testowane w okresie trwania projektu z użyciem 

treści multimedialnych, wskaźników zaangażowania i informacji zwrotnej od 

użytkowników. 8. Przedmiot Zamówienia dzieli się na elementy – Etapy 

techniczne, w ramach których należy wykonać Produkty określone odrębnie dla 

każdego Etapu. Każdy Etap techniczny jest niepodzielnym ze względu na odbiór 

(podlegającym jednorazowemu odbiorowi częściowemu) elementem Przedmiotu 

Umowy i Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Szczegółowy zakres 

poszczególnych Etapów technicznych będzie stanowił element oferty Wykonawcy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 72413000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 



48221000-3 

72263000-6 

72268000-1 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym 

zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym 

zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca wykaże dostawy wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 

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

działalności jest krótszy – że w tym okresie: a) Zrealizował co najmniej jedną 

dostawę lub zarządzał co najmniej jedną usługą z wykorzystaniem CMS na 

zamówienie, polegającymi na: i) Operowaniu wielojęzycznym systemem 

przetwarzającym min. 400.000 słów (łącznie) recenzowanych treści do publikacji i 

dystrybucji cyfrowej, pochodzących z co najmniej dziesięciu różnych krajów i/lub 

języków źródłowych. ii) Wykonywaniu badań wśród użytkowników (user 

research), wizualizacji danych, i/lub działań opierających się na wymianie wiedzy 

w co najmniej dwóch z następujących kontekstów: szkolnictwa wyższego, sektora 

kultury i sztuki lub Humanistyki Cyfrowej. iii) Zastosowaniu standardów 

wydawnictw naukowych i metadanych naukowych w co najmniej trzech z 

podanych obszarów: • Zapisów bibliograficznych (np. MARC). • Bibliotek tagów 

(np. JATS). • Formatów publikacji elektronicznych (np. EPUB3). • Indeksowania 

Crossref. • Altmetrics. • Licencji do odczytu maszynowego. • Analizy 

zaangażowania czytelników (reader engagement analytics). • Stosowania zasad 

etycznych (np. COPE). b) Zrealizował co najmniej 3 usługi/dostawy projektu 

cyfrowego z dziedziny teatru i performansu. c) Oraz dysponuje zespołem, w skład 

którego wchodzi co najmniej: i) 1 osoba pełniąca funkcję Koordynatora 

wydawniczego, która posiada: • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w 



koordynowaniu działań z zakresu wydawnictw i badań naukowych. • Co najmniej 2 

branżowe szkolenia z zakresu zarządzania kulturą, komunikacji międzykulturowej 

lub badań naukowych i wydawnictw naukowych. • Doświadczenie w postaci 50 

tekstów, dla których zastosowano implementacja procesu recenzowania double-

blind lub single-blind. ii) 1 osoba pełniąca funkcję Koordynatora technicznego, 

która posiada: • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami 

cyfrowymi i/lub dot. technologii multimedialnych. • Co najmniej 2 

letniedoświadczenie w „zwinnym” (Agile) zarządzaniu projektem. • Co najmniej 5 

letnie doświadczenie w pracy dla instytucji kultury i/lub w obszarze sztuki i 

humanistyki. • Co najmniej 2 branżoweszkolenia z zakresu technologii i praktyk 

wydawniczych. Warunki, o których mowa w pkt. a) do c) muszą zostać spełnione 

łącznie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 



WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ) 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

1) Wykaz osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 2) 

Wykazu usług wykonanych (część 1) a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 



lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert (Załącznik nr 5 do SIWZ)  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  



Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 



postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu dostawy 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  



Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści 



Umowy w zakresie: 1) Sposobu realizacji zamówienia w zakresie warunków 

płatności i odbioru, o ile wpływają one pozytywnie na realizację Umowy dla 

obydwu stron. Zmiany ww. nie mogą powodować zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. 2) Wynagrodzenia umownego brutto i netto (dotyczy ceny za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia): a) Zmiana ceny brutto jest 

dopuszczalna w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT (ceny netto, za 

wykonanie całości zamówienia nie ulegają zmianie). b) Zmiana ceny netto i brutto 

jest dopuszczalna w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku akcyzowego. c) 

Zmiana ceny netto i brutto jest dopuszczalna w następujących przypadkach: i) 

Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1679 ze zm.). ii) Zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3) Terminu 

realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, poprzez 

wydłużenie w przypadku wystąpienia: a) Opóźnienia Zamawiającego w 

dostarczeniu danych i dokumentów oraz w wykonaniu pozostałych obowiązków 

określonych w niniejszej Umowie. b) Problemów technicznych związanych z 

infrastrukturą i oprogramowaniem Zamawiającego. 4) Zmiany zakresu Umowy, a 

jeżeli zmiany te spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, zzastrzeżeniem, że zmiana zakresu 

Umowy nie może wykraczaćpoza określenie przedmiotu – ze względu na 

przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, 

która w razie przyjęcia: przyspieszy zakończenie realizacji Umowy, obniży koszt 

ponoszony przez Zamawiającego na jej wykonanie, poprawi sprawność lub 

zwiększy jakość przedmiotu Umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla 

Zamawiającego. 5) Zmiany osób wykonujących zamówienie wskazanych w 

Umowie (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) w 

sytuacjach, gdy zmiana taka ma charakter stały (nie dotyczy sytuacji ustalania 

zastępstwa) z zastrzeżeniem, że nowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe od 



tych, które posiadają osoby wskazane do realizacji zamówienia w wykazie osób 

załączonym do oferty. 6) Zmiany w zakresie wskazanych przez wykonawcę w 

ofercie podwykonawców oraz w zakresie rodzaju usług które to wykonawca 

wskazał w ofercie jako prowadzone z udziałem podwykonawcy. Nowo wskazani 

podwykonawcy wymagają akceptacji pisemnej Zamawiającego. W celu 

wprowadzenia zmiany wykonawca przedłoży wniosek zawierający określenie 

rodzaju zmiany i termin wprowadzenia zmiany.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-03-13, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 



członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 


