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Warszawa, dn 31/03/2020

<Wykonawcy biorący udział w postępowaniu>
<strona internetowa>

dotyczy:  postępowania  na  dostawę  i  instalację  sprzętu  oraz  oprogramowania  dla  Centrum  Dystrybucji  
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”. Postępowanie nr 2/ZPP/2020.

Działając na  podstawie  art. 38 ust. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej: „ustawa Pzp”)  Zamawiający  modyfikuje
SIWZ i ogłoszenie.

Jednocześnie  Zamawiający  wskazuje,  iż  zmienia  termin  składania  i  otwarcia  ofert  w
następujący sposób:

Termin składania ofert 
było 
09/04/2020 godz. 08:30

Jest
16/04/2020 godz. 08:30

Termin otwarcia ofert:
Było 
09/04/2020 godz. 09:00

jest
16/04/2020 godz. 09:00

dokonując  w tym zakresie  niezbędnych  zmian w postanowieniach  SIWZ i  ogłoszenia o
zamówieniu.

Modyfikacja SIWZ - Rozdział XXVI - opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
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Po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

Kryterium wyboru Waga kryterium
Liczba przyznanych
punktów w danym

kryterium

cena bru o oferty (C) 60 % 60

Skrócenie terminu usunięcia usterki określonej
w § 7 ust. 3 b) umowy  (T) 10% 10

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji usług serwisowych

(K):
a) macierzy roboczych
b) biblioteki taśmowej
c) przełączników sieciowych  
d) oprogramowania MAM/DAM

20% 20

Powszechność oferowanego oprogramowania
do zarządzania mediami (MAM/DAM) (I) 10% 10

2. Każdy  z  Wykonawców  w  ww.  kryteriach  otrzyma  odpowiednią  ilość  punktów,
wyliczoną w następujący sposób:

a) Łączna cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację Zamówienia (C), wg wzoru:

C = 
najniższa cena bru o oferty 

x waga kryterium (60)
cena bru o oferty badanej 

Do oceny ofert w tym kryterium, Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty zaoferowaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Uwaga: przy  obliczaniu  punktów,  Zamawiający  zastosuje  zaokrąglenie  do  dwóch  miejsc  po  przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

b) Skrócenie terminu usunięcia usterki określonej w  § 7 ust. 3 b) umowy  – (T), wg

opisu:

zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 3 b) umowy:   Usunięcie usterki, tj. naprawa lub
wymiana  wadliwego  podzespołu,  urządzenia  lub  oprogramowania  musi  zostać
usunięta  w  przeciągu  3  dni  roboczych  od  momentu  zgłoszenia  usterki  przez
Zamawiającego.
Zamawiający przyzna następujące punkty
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Przyznane punkty 0 punktów 5 punktów 10 punktów
Skrócenie terminów do 3 dni roboczych 2 dni roboczych 1 dnia roboczego

W przypadku braku wpisu w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmuje termin 3
dni robocze oraz nie przydzieli Wykonawcy dodatkowych punktów. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu dłuższego niż wymagane maks. 3
dni robocze oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  terminu  0  dni  -  oferta  taka  zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

c) kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  usług
serwisowych (K)

Zamawiający wymaga, by usługi serwisowe były świadczone przez personel posiadający
szkolenie  w  zakresie  świadczonych  usług,  przeprowadzone  przez  producenta  lub
dystrybutora urządzeń.  W  celu  weryfikacji  powyższego  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  listę  personelu  wyznaczonego  do  prac  serwisowych,  posiadającego
stosowne przeszkolenie wraz z potwierdzeniem doświadczenia w zakresie. 

Dedykowany personel serwisowy  z doświadczeniem w
zakresie

Przyznane punkty

serwisu macierzy  roboczych w rozwiązaniu – serwisant  przeszkolony
przez producenta lub dystrybutora urządzeń z co najmniej  2  letnim
doświadczeniem  zawodowym  w  zakresie  serwisowania  macierzy
roboczych.

a) brak – 0 pkt
b) 1 osoba– 2,5 pkt
c) 2 i więcej – 5 pkt

serwisu biblioteki taśmowej serwisant przeszkolony przez producenta
lub  dystrybutora  urządzeń  z  co  najmniej  2  letnim  doświadczeniem
zawodowym w zakresie serwisowania bibliotek taśmowych.

a) brak – 0 pkt
b) 1 osoba– 2,5 pkt
c) 2 i więcej – 5 pkt

serwisu  przełączników  sieciowych  –  serwisant   przeszkolony  przez
producenta  lub  dystrybutora urządzeń  z  co  najmniej  2  letnim
doświadczeniem zawodowym w zakresie serwisowania przełączników
sieciowych.

a) brak – 0 pkt
b) 1 osoba– 2,5 pkt
c) 2 i więcej – 5 pkt

serwisu  oprogramowania  do  zarządzania  mediami  (MAM/DAM)  –
serwisant przeszkolony przez producenta lub dystrybutora urządzeń z
co  najmniej  2  letnim  doświadczeniem  zawodowym  w  zakresie
serwisowania oprogramowania do zarządzania mediami (MAM/DAM).

a) brak – 0 pkt
b) 1 osoba– 2,5 pkt
c) 2 i więcej – 5 pkt
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d) Powszechność  oferowanego  oprogramowania  do  zarządzania  mediami
(MAM/DAM) (I)

Zamawiający  przyzna  po  2  punkty  (maksymalnie  10  punktów  w  kryterium)  za  każdy
działający sprawnie rodzaj zaoferowanego przez Wykonawcę systemu MAM lub DAM. 
Zamawiający  będzie  przyznawał  punkty  w  ramach  tego  kryterium  na  podstawie
wypełnionego  przez  Wykonawcę  Załącznika  nr  2a  do  SIWZ  „Wykaz  zaoferowanego
systemu  MAM  lub  DAM”,  który  musi  zostać  złożony  wraz  z  ofertą  Wykonawcy.
Wykonawca podaje w wykazie nazwę (opis) oferowanego rodzaju oprogramowania oraz
jego  ilość  na  rynku,  wraz  z  informacją  na  temat  użytkowników  systemu  i  danymi
kontaktowymi  na  potrzeby  potwierdzenia,  że  system działa  sprawnie  (adres  mailowy,
telefon).

W  przypadku  nie  załączenia  przez  Wykonawcę  ww.  wykazu  Zamawiający  uzna,  że
zaoferowany rodzaj systemu MAM lub DAM nie występuje na rynku i przyzna 0 punktów
w ramach tego kryterium oceny ofert. 

Przy  ocenie  kryterium  „Powszechność  oferowanego  oprogramowania  do  zarządzania
mediami  (MAM/DAM)”  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  funkcjonujące  na  rynku
systemy bez względu na ich wykonawców.

Uwaga 
W przypadku, gdy na podstawie informacji zawartych w treści ww. wykazu Zamawiający
nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy na rynku sprawnie funkcjonuje
zaoferowany  przez  Wykonawcę  rodzaj  systemu  MAM  lub  DAM,  Zamawiający  wezwie
Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. 
Jeżeli  w  wyniku  wyjaśnień  nie  zostaną  potwierdzone  wymagania  określone  powyżej,
Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia wymaganego wykazu systemu MAM
lub DAM w celu uzyskania punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert.

3. Przyjmuje się, iż w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, 1 %
wagi kryterium = 1 pkt.

4. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  łącznie  najwyższą  liczbę
punktów obliczoną jako suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny
ofert:

Suma Punktów = C + T + K + I

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to,  że  dwie  lub  więcej  ofert  przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  lub  kosztu  i  innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym  kosztem,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie  lub  koszcie,
Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie
określonym  przez  Zamawiającego  ofert  dodatkowych.  Wykonawcy,  składając  oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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Modyfikacja ogłoszenia nr 2020/S 040-094267
Sekcja II.2.5) otrzymuje następującą treść:

Kryterium kosztu – Nazwa: Cena bru o oferty/ Waga: 60
Kryterium kosztu  –  Skrócenie  terminu usunięcia  usterki  określonej  w  §  7 ust.  3  b)
umowy  / Waga: 10
Kryterium kosztu  –  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do
realizacji usług serwisowych  / Waga: 20
Kryterium kosztu –  Nazwa:  Powszechność oprogramowania do zarządzania mediami
(MAM/DAM) / Waga: 10

oryginał podpisany.
podpis  Dyrektora WFDiF


