
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usługi transmisji audio-video w Internecie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Senatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001393800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 694 90 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@senat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kancelaria Senatu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kancelaria Senatu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi transmisji audio-video w Internecie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ef5da2d-80af-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015282/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015282/01 z dnia 2021-03-09

2021-03-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 15:35

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów, między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej:1.1. miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej
„miniPortalem”, znajdującego się pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, 1.2. Platformy Usług
Administracji Publicznej ePUAP, zwanej dalej „ePUAP”, znajdującej się pod adresem,
https://epuap.gov.pl/wps/portal1.3. poczty elektronicznej. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z adresu i na adres:
zamowienia@senat.gov.pl. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany oraz wycofania oferty, a także do formularza do
komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu miniPortalu i ePUAP, opisane zostały w:3.1. Instrukcji użytkowania systemu miniPortal – ePUAP
dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje ;3.2. Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal dostępnym pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi ; 3.3.
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz konta
Mój Gov dostępnych pod adresem:https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania 4. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia,
zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za datę
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów oraz innych dokumentów w postępowaniu przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.6. Link do postępowania oraz ID postępowania zostały wskazane w pkt 1.2
SWZ i 1.3. SWZ Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu.7.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe i przedmiotowe środki
dowodowe oraz pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt – określonych w
załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.8. Inne niż
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określone wyżej w pkt 8.8. SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być sporządzane w
postaci elektronicznej w formatach, o których mowa w pkt 8..8 SWZ lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych w pkt 8.1. SWZ. 9. Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.8.8. SWZ. 10. Inne szczegółowe informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z
Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej są zawarte w rozdziale VIII SWZ oraz w rozdziale
XI SWZ - opis sposobu przygotowania oferty oraz w rozdziale XII SWZ - sposób oraz termin składania
ofert.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,
oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp, zamawiający informuje: 1. Administratorem danych osobowych
pozyskanych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
jest:Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 90 33,e-mail:
bpko@senat.gov.pl2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii Senatu: ul.
Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 44,e-mail: iodo@senat.gov.pl 3. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi transmisji audio-video w Internecie,
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp. 4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.5. Podanie danych osobowych jest
warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.6. Dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą
przechowywane przez okres 10 lat od podpisania umowy. 7. W odniesieniu do pozyskanych danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 8. Każdej osobie, której dane
są przetwarzane przez zamawiającego, przysługuje:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
swoich danych osobowych;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
swoich danych osobowych; skorzystanie z powyższego prawa nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;3) prawo wystąpienia z żądaniem, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w
przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej);4) do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, jest
zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami rozdziału XXI SWZ
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BPKO.SZP.350.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji audio-video w Internecie.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi transmisji, archiwizacji i retransmisji audio-
video w Internecie z sal konferencyjnych Kancelarii Senatu i Kancelarii Sejmu oraz sterowania
transmisjami, zwanej dalej „usługą”. Realizacja usługi będzie się odbywała w siedzibie Kancelarii
Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie, w studiu firmy tłumaczeń migowych, w centrum
sieciowym wykonawcy i w węzłach dystrybucyjnych. 2. . Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, zwany dalej „OPZ”, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ i stanowi jej integralną
część.3. Zamawiający, na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp, zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań określonych w pkt 1.5 OPZ. Tym samym nie
dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji tych zadań. 4. Zamawiający, na podstawie art.
60 pkt 1 ustawy Pzp, zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań
określonych w pkt 1.5 OPZ przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – wykazującego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 5.1. SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64228100-1 - Usługi transmisji sygnału telewizyjnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia
Po zakończeniu okresu na jaki zostanie zawarta umowa, w wyniku przeprowadzanego
postępowania.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:1.1. Cena (C) – waga kryterium – 60 %.Podstawą przyznania
punktów w kryterium „cena” będzie cena oferty brutto podana przez wykonawcę w formularzu oferty,
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stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W kryterium „cena” wykonawca może uzyskać maksymalnie 60
pkt.1.2. Zaoferowanie systemu rozgłoszeniowego w Internecie opartego na serwerach spełniających
kryteria opisane w pkt 4.3.4 OPZ (S) – waga kryterium – 20%. Po 0,4 punktu za każdy serwer, jednak
nie więcej 20 pkt.1.3. Zaoferowanie rozproszonego systemu rozgłoszeniowego w Internecie
podłączonego do różnych krajowych punktów wymiany ruchu – pkt 4.3.5. OPZ (PW) – waga kryterium
– 20%. Po 5 punktów za każdy krajowy punkt wymiany ruchu, jednak nie więcej niż 20 pkt.2. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna łączna liczba punktów jaką
może otrzymać oferta wynosi 100 pkt (P = C + S + PW).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie systemu rozgłoszeniowego w Internecie opartego na
serwerach spełniających kryteria opisane w pkt 4.3.4 OPZ (S).

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie rozproszonego systemu rozgłoszeniowego w Internecie
podłączonego do różnych krajowych punktów wymiany ruchu – pkt 4.3.5. OPZ (PW).

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał
lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi wielokrotnej transmisji,
archiwizacji i retransmisji w Internecie dla co najmniej 20 000 jednoczesnych odbiorców, do
których niezbędne było tworzenie dedykowanego oprogramowania obsługowego, każda o
wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł. W przypadku usług w trakcie trwania,
wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie na kwotę nie
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niższą niż wymagana przez zamawiającego.2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony wyżej w pkt 1. musi
spełnić co najmniej jeden wykonawca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego
na dzień złożenia wykazu usług, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – załącznik nr 5 do SWZ. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku usług wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.2. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). 3. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.4. Inne szczegółowe uregulowania zawiera SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt
4.3.6, 5.9 i 14.1.5 OPZ. 2. Przedmiotowe środki dowodowe składa się wraz z ofertą.3. Inne
szczegółowe uregulowania zawiera SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2. Oferta zawiera: 2.1. formularz oferty – załącznik
nr 2 do SWZ wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 3 do SWZ.2.2. aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyżej
wymienione oświadczenie składają również wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia. 2.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W
przypadku osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.2.4. zastrzeżenie informacji zawartych w
ofercie, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z wykazaniem, że stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.2.5. w odniesieniu do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w pkt 6.2. SWZ.2.6. dane
(opisy i rysunki) wymagane w pkt 4.3.6, pkt 5.9 i pkt 14.1.5 OPZ: 2.6.1. konieczne do uznania
oferty za spełniającą wymagania techniczne;2.6.2. niezbędne do przyznania punktów w ocenie,
jeżeli wykonawca ubiega się o przyznanie punktów.3. Podmiotowe i przedmiotowe środki
dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
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tłumaczeniem na język polski.4. Inne szczegółowe uregulowania zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Z treści
pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawców.
Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Postanowienia pkt
11.8. SWZ stosuje się odpowiednio.2. Inne szczegółowe uregulowania zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami zawartymi w postanowieniach umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu
za pośrednictwem: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu, na jego
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żądanie, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.2. Inne dodatkowe informacje są
zawiera SWZ.
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	Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usługi transmisji audio-video w Internecie.
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	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:1.1. miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „miniPortalem”, znajdującego się pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, 1.2. Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, zwanej dalej „ePUAP”, znajdującej się pod adresem, https://epuap.gov.pl/wps/portal1.3. poczty elektronicznej. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z adresu i na adres: zamowienia@senat.gov.pl. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany oraz wycofania oferty, a także do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP, opisane zostały w:3.1. Instrukcji użytkowania systemu miniPortal – ePUAP dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje ;3.2. Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi ; 3.3. Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz konta Mój Gov dostępnych pod adresem:https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych dokumentów w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Link do postępowania oraz ID postępowania zostały wskazane w pkt 1.2 SWZ i 1.3. SWZ Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu.7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt – określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.8. Inne niż określone wyżej w pkt 8.8. SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być sporządzane w postaci elektronicznej w formatach, o których mowa w pkt 8..8 SWZ lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w pkt 8.1. SWZ. 9. Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.8.8. SWZ. 10. Inne szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej są zawarte w rozdziale VIII SWZ oraz w rozdziale XI SWZ - opis sposobu przygotowania oferty oraz w rozdziale XII SWZ - sposób oraz termin składania ofert.
	3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp, zamawiający informuje: 1.	Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 90 33,e-mail: bpko@senat.gov.pl2.	Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii Senatu: ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 44,e-mail: iodo@senat.gov.pl 3.	Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi transmisji audio-video w Internecie, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp. 4.	Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.5.	Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.6.	Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą przechowywane przez okres 10 lat od podpisania umowy. 7.	W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 8.	Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez zamawiającego, przysługuje:1)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;2)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; skorzystanie z powyższego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;3)	prawo wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej);4)	do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.9.	Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami rozdziału XXI SWZ

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: BPKO.SZP.350.2.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 64228100-1 - Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
	4.2.12.) Opis wznowienia
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1.1. Cena (C) – waga kryterium – 60 %.Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena oferty brutto podana przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W kryterium „cena” wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.1.2. Zaoferowanie systemu rozgłoszeniowego w Internecie opartego na serwerach spełniających kryteria opisane w pkt 4.3.4 OPZ (S) – waga kryterium – 20%. Po 0,4 punktu za każdy serwer, jednak nie więcej 20 pkt.1.3. Zaoferowanie rozproszonego systemu rozgłoszeniowego w Internecie podłączonego do różnych krajowych punktów wymiany ruchu – pkt 4.3.5. OPZ (PW) – waga kryterium – 20%. Po 5 punktów za każdy krajowy punkt wymiany ruchu, jednak nie więcej niż 20 pkt.2.	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt (P = C + S + PW).
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie systemu rozgłoszeniowego w Internecie opartego na serwerach spełniających kryteria opisane w pkt 4.3.4 OPZ (S).
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie rozproszonego systemu rozgłoszeniowego w Internecie podłączonego do różnych krajowych punktów wymiany ruchu – pkt 4.3.5. OPZ (PW).
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia wykazu usług, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SWZ. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). 3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.4. Inne szczegółowe uregulowania zawiera SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


