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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.muzeumslaskie.pl/

Katowice: Produkcja filmów reportażowych dokumentujących realizację
projektu: Szychta Kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty
rewitalizacji
Numer ogłoszenia: 59351  2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie , ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice, woj. śląskie,
tel. 032 25856613; 3503672, faks 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkcja filmów reportażowych
dokumentujących realizację projektu: Szychta Kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty
rewitalizacji.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
kompleksowe przygotowanie filmów reportażowych, w kreatywny sposób dokumentujących działania
związane z realizacją projektu: Szychta Kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty rewitalizacji. W
ramach zamówienia Wykonawca wykona: 1) 3 krótkie filmy reportażowe z realizacji projektu Szychta
kreatywna  społeczne aspekty rewitalizacji (dalej filmy cząstkowe odpowiednio 1, 2 i 3). 2) 1 film reportażowy
będący kompilacją 3 filmów cząstkowych, o których mowa w punkcie 1) powyżej (dalej film łączny),
zawierający najciekawsze materiały z filmów cząstkowych oraz podsumowanie projektu. 3) 1 film promocyjny,
stanowiący skróconą wersję filmu reportażowego, o którym mowa w punkcie 2) powyżej (dalej film
promocyjny). dalej łącznie zwanych filmami. 4) Całościową rejestrację każdego z wydarzeń zgodnie z
harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2A do Załącznika nr 2 do SIWZ. Szczegóły dotyczące przedmiotu
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zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ zatytułowanym: Opis przedmiotu zamówienia oraz w
załączniku nr 8 do SIWZ zatytułowanym Wzór umowy. Realizacja przedmiotu zamówienie będzie odbywała
się w 3 etapach: 1. I Etap: Wykonawca dokona rejestracji pierwszej części projektu (zgodnie z
harmonogramem w dn. 24.06.2016 r.) oraz nie później niż do dn. 01.08.2016 r., przygotuje ostateczną wersję
filmu cząstkowego 1, 2. II Etap: wykonawca dokona rejestracji drugiej części projektu (zgodnie z
harmonogramem w dn. 26.10.2016 r.) oraz nie później niż do 25.11.2016 r. przygotuje ostateczną wersję filmu
cząstkowego 2 . 3. III Etap: Wykonawca dokona rejestracji trzeciej części projektu (zgodnie z
harmonogramem w dniach 1011.03.2017 r.) oraz nie później niż do 18.04.2017 r.: 1) przygotuje ostateczną
wersję filmu cząstkowego 3, 2) przygotuje ostateczną wersję film łącznego, 3) przygotuje ostateczną wersję
filmu promocyjnego..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.004.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert  a jeżeli okres działalności jest
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krótszy w tym okresie, w sposób należyty wykonał co najmniej: a) jedno zamówienie tożsame z
przedmiotem zamówienia, tj. polegające na produkcji filmu reportażowego, o długości minimum 5
minut, o wartości min. 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). oraz b) jedno
zamówienie tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. polegające na produkcji filmu promocyjnego o
długości minimum 30 sekund, o wartości min. 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). W
przypadku wykonania usług w szerszym zakresie niż wyżej wskazany, należy podać w Wykazie
głównych usług wyłącznie wartość brutto odpowiadającą ww. zakresowi usług. W przypadku
wartości wskazanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania
warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanych wartości według średniego kursu
NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów, o których
mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) i 3) SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia  wymagane, jeżeli w celu wykazania spełnienia warunków określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie o którym mowa powyżej. Wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo  wymagane jeżeli oferta jest podpisana
przez pełnomocnika (z wyłączeniem prokurenta), nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym.
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W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę. 3. W celu dokonania oceny ofert w
kryterium: Jakość Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć płytę DVD lub pendrive oznaczone
nazwą Wykonawcy, zawierającą filmy wymienione w Wykazie głównych usług, o którym mowa rozdz. IV ust.
1 pkt 3 ) SIWZ. Każdy z filmów należy zapisać jako dwa odrębne pliki AVI. Pliki filmowe należy nazwać
odpowiednio: Film nr 1  reportażowy, Film nr 2  promocyjny. Płyta DVD (lub pendrive) stanowi integralną
część oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  50
2  Jakość  50
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) ewentualna zmiana
podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych
właściwości (kwalifikacji) i spełnienia warunków zawartych w niniejszej umowie przez osoby delegowane do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania
zamówienia. Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2)
zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą spełniać wymogi określone w niniejszej umowie,
niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy;
3) zmian urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Wartość
umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy nie może ulec zmianie; 4) ewentualna zmiana pól
eksploatacji o których mowa w § 4 ust. 2, jednakże wartość umowy o której mowa w § 5 ust. 1  nie ulegnie
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zmianie; 5) zmian przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację umowy  w takim
przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i
dokumentacji do stanu zgodnego z prawem; 6) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w
określonym pierwotnie terminie  termin wykonania usługi przedłuża się o czas trwania siły wyższej; 7)
zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu: a) inne niż siła wyższa zdarzenie zależne od
Zamawiającego, niemożliwe do przewidzenia i uniemożliwiające wykonanie części lub całości przedmiotu
umowy zgodnie z umową lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywania przedmiotu zamówienia
 termin wykonania usługi przedłuża się o czas trwania zdarzenia, b) wstrzymania realizacji przedmiotu
umowy lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) zmiany terminów
wydarzeń, o których mowa w harmonogramie, z zastrzeżeniem że ostatnie z wydarzeń nie może się odbyć
później niż w dniach 34.04.2017 r. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w niniejszym punkcie,
termin realizacji filmów w etapie II nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych od dnia wydarzenia, a w
etapie III nie może przekroczyć 26.04.2017 r.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.muzeumslaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Śląskie, ul. T.
Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 3, Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016
godzina 09:00, miejsce: Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 3,
Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienia realizowany jest przez
Muzeum Śląskie we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) w ramach
Funduszy Współpracy Dwustronnej. Projekt finansowany z funduszy norweskich i funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych / Project financed by a grant from
Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and cofinanced by the Polish funds..
IV.4.17) Czy 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: tak
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