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S68

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Warszawa: Usługi programowania pakietów oprogramowania
2019/S 068-159749
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
Warszawa
00-355
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kołodziejczyk
Tel.: +48 224416100
E-mail: zamowienia@nifc.pl
Faks: +48 224416113
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chopin.nifc.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.chopin.nifc.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://epuap.gov.pl/wps/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: narodowa instytucja kultury
I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie narzędzi umożliwiających tworzenie, przeszukiwanie i analizowanie
cyfrowych edycji dzieł Fryderyka Chopina sporządzonych w formacie Humdrum
Numer referencyjny: ZP/NIFC-2/2019
II.1.2) Główny kod CPV
72210000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Opracowanie narzędzi umożliwiających tworzenie, przeszukiwanie i analizowanie
cyfrowych edycji dzieł Fryderyka Chopina sporządzonych w formacie Humdrum
oraz ich wyświetlanie i porównywanie w formie partytur graficznych za pomocą
oprogramowania Verovio, a także bezpiecznego i funkcjonalnego systemu baz
danych, w których przechowywane będą zdigitalizowane obiekty MFC i BFF NIFC,
metadane oraz cyfrowe partytury, wraz ze skryptami, automatyczne mapowanie
standardów metadanych Spectrum i Marc 21 oraz narzędziami, umożliwiającymi
wywoływanie i przeszukiwanie obiektów na podstawie metadanych – 3 części
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Rozbudowa systemu symbolicznej notacji muzycznej Humdrum oraz narzędzia dla
skomputeryzowanej analizy muzycznej
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72212610
72212783
72212521
72212900
72212517
72212782
72212461
72210000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
Rozbudowa systemu symbolicznej notacji muzycznej Humdrum oraz narzędzia dla
skomputeryzowanej analizy muzycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (próbka) / Waga: 50 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 902.44 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/03/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POPC.02.03.02-00-0001/17 Zakup współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2
„Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”,
II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części 1
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia - przed upływem terminu składania
ofert - wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Rozbudowa oprogramowania Verovio
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72212610
72212783
72212521
72212900
72212517
72212782
72212461
72210000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
Rozbudowa oprogramowania Verovio.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (próbka) / Waga: 50 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 975.61 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 60
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.2.12) 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:
POPC.02.03.02-00-0001/17 Zakup współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
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Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2
„Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”
II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części 2
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia - przed upływem terminu składania
ofert - wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
System baz danych, narzędzia mapowania standardów Marc21 i Spectrum do
Dublin Core DCMI, wizualizacje dla narzędzi analizy muzycznej
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72212610
72212783
72212521
72212900
72212517
72212782
72212461
72210000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
System baz danych, narzędzia mapowania standardów Marc21 i Spectrum do
Dublin Core DCMI, wizualizacje dla narzędzi analizy muzycznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (próbka) / Waga: 50 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 409 756.10 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/03/2020
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.2.12) 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:
POPC.02.03.02-00-0001/17 Zakup współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2
„Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części 3
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia - przed upływem terminu składania
ofert - wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
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 szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że
dysponują:
Dla części nr 1-3:
Co najmniej 1 osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, wyznaczoną do pełnienia funkcji programisty, posiadającą
wykształcenie wyższe informatyczne oraz wykształcenie muzyczne lub
muzykologiczne oraz wskażą podstawę do dysponowania tą osobą.
Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia niniejszego
warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia (JEDZ - Załącznik nr 4 do
SIWZ) oraz Wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik 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:
Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
Oferty Wykonawcy.
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w
par. 14 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.
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
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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: 09/05/2019
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, Angielski
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: 09/05/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.Otwarcie
ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego
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
VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24
ust. 1 pkt 12–23 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w art. 24 ust.
5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia). Wykaz
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);
2) jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega się na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów zobowiązany jest przedłożyć dowód, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej;
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
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potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych;
10) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast
dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 4, 5, 6, 7 składa dokumenty określone
w par. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Ww. Rozporządzenie ma
zastosowanie do Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP (par. 8
rozporządzenia).
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o
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zamówieniu oraz wobec SIWZ.
3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej.
Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o
których mowa w Dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej. Odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno
wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. W przypadku wniesienia odwołania,
odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną –
wyłącznie na adres: zamowienia@nifc.pl
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2019
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