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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618107-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
2021/S 235-618107

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 8510013721
Adres pocztowy: ul.Staromłyńska 27
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-561
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Skowrońska
E-mail: m.skowronska@muzeum.szczecin.pl 
Tel.:  +48 797705262
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeum.szczecin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-stycznia-2021-r/
postepowania-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-tys-zl.html
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: Instytucja kultury

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

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

II.1.1) Nazwa:
„Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw wraz z dostawą i instalacją stanowisk 
multimedialnych do wystaw oraz dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na wystawach”
Numer referencyjny: AZ.2710.12.2021.MS

II.1.2) Główny kod CPV
72212500 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia polegającego na kompleksowym 
opracowaniu, wykonaniu i instalacji zarządzalnego systemu multimedialnego wraz z dostarczeniem urządzeń 
multimedialnych i powiązanego z nimi sprzętu zapewniającego spójne funkcjonowanie cyfrowej platformy 
wspierającej technologicznie trzy ekspozycje stałe prezentujące kulturę dawną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikiem 
nr 11 Opisem przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do Umowy oraz oferta wykonawcy – załącznik nr 2 do 
umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32321200 Urządzenia audiowizualne
32321300 Materiały audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32342000 Urządzenia głośnikowe
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
72317000 Usługi przechowywania danych
79930000 Specjalne usługi projektowe
79632000 Szkolenie pracowników

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Narodowe w Szczecinie: 1. Wystawy Sztuki Dawnej (gmach MNS przy Wałach Chrobrego 3), 2. 
Wystawa Archeologiczna (budynek Muzeum Tradycji Regionalnych MNS przy ul. Staromłyńska 27)

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie, wykonanie i instalacja zarządzalnego 
systemu multimedialnego wraz z dostarczeniem urządzeń multimedialnych i powiązanego z nimi sprzętu 
zapewniającego spójne funkcjonowanie cyfrowej platformy wspierającej technologicznie trzy ekspozycje stałe 
prezentujące kulturę dawną Pomorza, które są realizowane w budynku Muzeum Tradycji Regionalnych i 
Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach projektu INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna 
przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza, dofinansowanego przez 
Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA.
W skład systemu ma wchodzić aplikacja mobilna i zestaw zarządzalnych zdalnie aplikacji stacjonarnych 
wyświetlających zadany kontent bezpośrednio na stanowiskach multimedialnych umieszczonych na wystawach. 
Zarządzanie częścią stacjonarną systemu multimedialnego oraz oświetleniem ekspozycyjnym (to ostatnie 
w zakresie gmachu Muzeum Tradycji Regionalnych) ma odbywać się zdalnie, poprzez system do obsługi 
multimediów. Uzupełnieniem systemu multimedialnego ma być system analityczny, umożliwiające badanie 
frekwencji oraz optymalizację działań i wydarzeń towarzyszących ekspozycjom. Funkcjonalności i inne wymogi 
odnośnie do poszczególnych komponentów zostały szczegółowo scharakteryzowane w opisie przedmiotu 
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zamówienia uzupełnionym o koncepcję schematów i opisy zawartości poszczególnych aplikacji, a także o 
specyfikację sprzętu i urządzeń.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Zamawiający 
informuje, że w przypadku potrzeby umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się 
na miejscu
u Zamawiającego należy kontaktować się z Panem Krzysztofem Kowalskim nr tel. 797 705 233 lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej k.kowalski@muzeum.szczecin.pl 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii systemu (awaria – całkowite uniemożliwienie 
korzystania z całego komponentu e-MeNeS, tj. całej aplikacji mobilnej lub wszystkich aplikacji stacjonarnych na 
przynajmniej jednej z wystaw) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii systemu (awaria – całkowite uniemożliwienie korzystania z 
całego komponentu e-MeNeS, tj. całej aplikacji mobilnej lub wszystkich aplikacji stacjonarnych na przynajmniej 
jednej z wystaw) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterki (usterka – uszkodzenie lub brak możliwości włączenia 
pojedynczej funkcji aplikacji mobilnej lub jednego stanowiska z aplikacją stacjonarną) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na stanowiskowy sprzęt multimedialny / Waga: 20 %
Cena - Waga: 50 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i 
kulturę Pomorza, dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy 
złotych);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem tego 
warunku udziału w postępowaniu może polegać na zsumowaniu: kwot gwarancyjnych w ramach ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej poszczególnych Wykonawców.
Zamawiający dopuszcza też sytuację, gdy w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną powyżej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający, uzna, że Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania stosownego 
doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej:
i. Przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu zintegrowanego systemu sterowania 
multimediami, oświetleniem sterowanym poprzez magistralę DALI oraz system typu Digital Signage zarządzanej 
ze wspólnej platformy softwarowej.
ii. Przynajmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu aplikacji mobilnych z beaconami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem 
warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia może polegać na sumowaniu doświadczenia poszczególnych Wykonawców, tzn. każdy z takich 
Wykonawców może wykazać się doświadczeniem w realizacji konkretnej dostawy/usługi.
Zamawiający, uzna, że Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje:
i. Co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli 
informatyka programisty mogącą wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na uczestnictwie w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w projekcie polegającym na instalacji, dostawie i 
uruchomieniu zintegrowanego systemu sterowania multimediami;
ii. Co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę w zakresie implementacji środowisk sieciowych i systemowych 
opartych na platformach Microsoft Server, zarządzania tymi środowiskami i rozwiązywania dotyczących 
ich problemów. Obowiązki w zakresie implementacji obejmują instalowanie i konfigurowanie elementów 
systemów. Obowiązki w zakresie zarządzania obejmują administrowanie systemami i obsługę ich użytkowników 
posiadającą certyfikat poświadczający umiejętności zarządzania i administrowania sieciami zbudowanymi w 
oparciu o rozwiązania Windows Server;
iii. Co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę w zakresie konfiguracji i rozwiązywania problemów na 
posiadanych przez zamawiającego przełącznikach sieciowych Extreme Networks posiadającą certyfikat 
poświadczający umiejętności konfiguracji i rozwiązywania problemów na przełącznikach sieciowych Extreme 
Networks;
iv. Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję programisty/projektanta i może wykazać się 
doświadczeniem zawodowym polegającym na udziale w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert w realizacji co najmniej jednego dedykowanego systemu multimedialnego w charakterze 
programisty/projektanta.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem tego 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4 b) , może polegać na dysponowaniu poszczególnymi 
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osobami, o których mowa powyżej przez więcej niż jednego z Wykonawców lub na spełnieniu tego warunku 
samodzielnie przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone są w załączniku nr 12 do SWZ - wzór umowy. Zamawiający ustala 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny całkowitej oferty brutto. Należną kwotę 
zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

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: 07/01/2022
Czas lokalny: 10:00

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: 06/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/01/2022
Czas lokalny: 12:00

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:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, 
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal . Skrzynka podawcza zamawiającego znajduje się 
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pod adresem: /MNS/SkrytkaESP. Komunikacja odbywa się również za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@muzeum.szczecin.pl  , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
2. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP b) art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP
3. Podmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, które stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 PZP - stanowiące załącznik nr 10 do SWZ
d) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem
e) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.
f) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
g) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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; - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o 
której mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona 
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie 
w przypadkach innych niż określone w pkt 31.4. i 31.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę 
wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021
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