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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335658-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie projektowania stron WWW
2022/S 119-335658
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252347728
Adres pocztowy: ul. Anielewicza 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-157
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Warszawa, ul. Anielewicza 6
E-mail: przetargi@polin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polin.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca
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/

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:
Rewitalizacja portalu głównego oraz budowa portalu kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Numer referencyjny: PZP.271.19.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
72413000 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja portalu głównego oraz budowa portalu kolekcji Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis sposób wykonania zamówienia zawiera Opis
Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ (wraz z załącznikami numer 1-14 do
OPZ).
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72243000 Usługi programowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Rewitalizację portalu głównego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, opublikowanego pod adresem
www.polin.pl, w którym prezentowane są informacje na temat pełnego spektrum działalności instytucji, dalej:
portal główny.
Przez rewitalizację Zamawiający rozumie:
1.1.1. Analizę stanu obecnego portalu głównego.
1.1.2. Opracowanie nowych funkcjonalności bazując na obecnym rozwiązaniu (analiza biznesowa, projekt
funkcjonalny (makiety lo-fi)).
1.1.3. Opracowanie nowego projektu graficznego portalu (makiety hi-fi).
1.1.4. Implementację nowego projektu graficznego (makiety hi-fi) zgodnie ze standardem RWD.
1.1.5. Aktualizację wszystkich bibliotek i frameworków do najnowszych wersji.
1.1.6. Ewentualną migrację treści zgromadzonych w portalu.
1.1.7. Wdrożenie ww. rozwiązań i danych.
1.2. Stworzenie od podstaw portalu kolekcji oraz wdrożenie go w domenie wybranej i wykupionej przez
Zamawiającego, w którym prezentowane będą zdigitalizowane obiekty ze zbiorów Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN oraz instytucji partnerskich, dalej: portal kolekcji.
1.3. Usługę ewaluacji i optymalizacji dla każdego z portali oddzielnie.
1.4. Usługę asysty technicznej w okresie gwarancji dla każdego z portali.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Optymalizacja / Waga: 10
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 777
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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:
Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu
państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 139. ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu.

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 precyzuje szczegółowych wymogów w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymogów w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego,
stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

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
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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: 26/07/2022
Czas lokalny: 11:00

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: 23/09/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 13
000 PLN (trzynaście tysięcy złotych).
2. Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem
Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które stanowi 5% ceny całkowitej
zamówienia.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy oraz na
podstawie aktów wykonawczych do ustawy oraz zgodnie z e Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej
„SWZ”).
4.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane (art. 257 pkt 1 ustawy).
5.Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy.
6.Na podstawie art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
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zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) i obejmuje następujące czynności:
1) podział zadań pomiędzy członków zespołu,
2) organizacja czasu pracy swojego i podwładnych (harmonogram prac),
3) zakup produktów i usług niezbędnych do realizacji projektu,
4) komunikowanie się z klientami i członkami zespołu,
5) budowa i zarządzanie zespołem projektowym,
6) pełnienie funkcji lidera zespołu projektowego,
7) kontrola jakości wykonywanych zadań projektowych,
8) zarządzanie budżetem projektu,
9) ocena ryzyka związanego z realizacją projektu oraz opracowywanie scenariuszy w razie wystąpienia sytuacji
awaryjnych,
10) zbieranie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych do produktu cyfrowego, którym są
rewitalizowany i nowotworzony portal,
11) identyfikacja założeń i ograniczeń systemowych - opracowywania modelu danych (zakres gromadzonych
i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami z wykorzystaniem
obiektowych języków modelowania w zakresie wymaganym zamówieniem.
7.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
8.Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 ustawy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022
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