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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390319-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich
2020/S 160-390319
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 521-387-87-81
Adres pocztowy: ul. Chełmska 21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-724
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Hagström
E-mail: tomasz.hagstrom@wfdif.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wfdif.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wfdif.com.pl
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
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Wykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania treści filmowych oraz świadczenie usług
związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa reko...
Numer referencyjny: 4/ZPP/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
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72421000 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania
treści filmowych oraz świadczenie usług związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer
POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych,
dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja,
Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dziale III SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ „OPZ”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, ul. Chełmska 21, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania
treści filmowych oraz świadczenie usług związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer
POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych,
dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja,
Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dziale III SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ „OPZ”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena całkowita brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2020
Koniec: 30/04/2021
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
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer POPC.02.03.02-00-0007/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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:
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–pkt 23
ustawy Pzp;
dysponują stosownymi zasobami.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Potwierdzą posiadanie ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów
złotych).
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych
00/100).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. Dysponują stosownymi zasobami, posiadają zdolności zawodowe w postaci urządzeń, systemów i
oprogramowania, niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, tj.:
1) do przetwarzania i transkodowania formatów stosowanych w branży filmowej, tj: formatu DPX 10 bit log lub
pakietu DCP oraz DCDM tiff 16 bit;
2) do implementacji i uruchomienia rozwiązań multi DRM, wspierających jednocześnie technologie: Google
Widevine, Apple FairPlay, Microsoft PlayReady.
3. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co
najmniej dwie usługi, z których każda polegała na:
— wdrożeniu serwisu VOD bazującego na witrynie www bądź dedykowanej aplikacji, w zakres której wchodziło
wykonanie oprogramowania i wdrożenie cyfrowej platformy streamingowej lub aplikacji działającej i dostępnej
publicznie (przez dostępną publicznie Zamawiający rozumie stronę, którą jest w stanie obejrzeć lub aplikację,
którą może pobrać). Rozwiązanie to musi być zastosowane komercyjnie u przynajmniej jednego operatora
obsługującego ponad 500 000 widzów rocznie (logi systemowe, zarejestrowane konta),
— stworzeniu frontendu cyfrowej platformy streamingowej w wersji na ekrany komputerowe oraz w wersji
responsywnej dostosowanej do urządzeń mobilnych, tj. tablet i smartfon oraz dedykowanej aplikacji,
— stworzeniu backendu cyfrowej platformy streamingowej lub dedykowanej aplikacji,
Importowaniu treści z odrębnego systemu informatycznego oraz ich publikacji na platformie streamingowej.
4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w postaci zespołu
składającego się z co najmniej czterech osób, w tym 2 programistów backend i 1 programistę frontend oraz
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inżyniera ds. rozwiązań DRM i CDN, z których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe
w przedmiotowym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. osób.
5. Dysponują lub będą dysponować infrastrukturą typu CDN służącą do dystrybucji treści, która to posiada
następujące parametry:
1) system CDN powinien być gotowy do stałej i niezakłóconej obsługi ruchu na poziomie min. 600 000
użytkowników miesięcznie;
2) system CDN powinien płynnie obsługiwać ruch przy dynamicznym wzroście liczby z kilku do 100 000 (stu
tysięcy) jednoczesnych użytkowników, przy zapewnieniu transferu dla każdego z użytkowników na poziomie co
najmniej 2,5 Mbps;
3) system powinien być gotowy do obsługi streamingu dla 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) osób oglądających
materiały w rozdzielczości HD (5 Mbps);
4) jest redundantna – awaria jednego elementu nie może spowodować́ niedostępności sygnału lub
znaczącego pogorszenia wydajności;
5) posiada architekturę́ rozproszoną oraz składa się z niezależnych węzłów rozproszonych geograficznie,
mających własne podłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
12) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzający, że
Wykonawca posiada zdolności zawodowe, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IX ust. 2 SIWZ (zgodne z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ);
13) wykaz zamówień wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek
określony w rozdziale IX ust. 3 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot
(w szczególności poprzez podanie informacji czy zamówienie polegało na wdrożeniu serwisu VOD
bazującego na witrynie www bądź dedykowanej aplikacji, czy w zakres zamówienia wchodziło wykonanie
oprogramowania i wdrożenie cyfrowej platformy streamingowej lub aplikacji, działającej i dostępnej publicznie,
czy rozwiązanie było zastosowane komercyjnie u przynajmniej jednego operatora obsługującego ponad 3 000
000 użytkowników rocznie (logi systemowe, zarejestrowane konta), czy zamówienie polegało na stworzeniu
frontendu cyfrowej platformy streamingowej w wersji na ekrany komputerowe oraz w wersji responsywnej
dostosowanej do urządzeń mobilnych, tj. tablet i smartfon lub dedykowanej aplikacji, czy zamówienie polegało
na stworzeniu backendu cyfrowej platformy streamingowej lub dedykowanej aplikacji, czy zamówienie polegało
na importowaniu treści z odrębnego systemu informatycznego oraz ich publikacji na stronie internetowej, daty
wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączyć
dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
b) 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;
14) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania Zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym
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w rozdziale IX ust. 4 SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią
Załącznika nr 7 do SIWZ);
15) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzający,
że Wykonawca dysponuje infrastrukturą, zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale IX ust. 5 SIWZ wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tą infrastrukturą (zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone w załączniku do SIWZ „Wzór umowy”.

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21 (budynek Lipsk), POLSKA, w pokoju nr 214,
za pomocą miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu na formularzu „Oferta” (zgodnie z treścią Załącznika nr 11
do SIWZ).
Do oferty składanej za pośrednictwem miniPortalu należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego
dokumentu (Załącznik nr 3 do SIWZ), w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII SIWZ
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń oraz dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IX i X SIWZ, a literalnie wskazane w rozdziale XI
SIWZ

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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:
1. 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 ustawy, przysługują środki ochrony
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prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Środkami ochrony prawnej są:
— odwołanie,
— skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2020
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