
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca 

 

Warszawa: Przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, 

uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni 

skonfigurowanego i wykonanego pod klucz rozwiązania w postaci 

dwóch portali: www.sztetl.org.pl i www.sprawiedliwi.org.pl w 

oparciu o dotychczasowe funkcjonalności i ich zasoby 

informacyjne 

Numer ogłoszenia: 251028 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015 

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 Historii Żydów Polskich , ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 

woj. mazowieckie, tel. 22 4710300, faks 22 4710398. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprojektowanie, wykonanie, 

zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego i wykonanego 

pod klucz rozwiązania w postaci dwóch portali: www.sztetl.org.pl i www.sprawiedliwi.org.pl w 

oparciu o dotychczasowe funkcjonalności i ich zasoby informacyjne. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do 

użytkowania w pełni skonfigurowanego i wykonanego pod klucz rozwiązania w postaci dwóch 

portali: www.sztetl.org.pl i www.sprawiedliwi.org.pl w oparciu o dotychczasowe funkcjonalności i ich 

http://www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca


zasoby informacyjne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212517-6 Usługi 

opracowywania oprogramowania informatycznego.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.25.17-6. 

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: Okres w dniach: 415. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia - w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje) 

należycie: a. minimum 5 (słownie: pięć) głównych usług polegających na zaprojektowaniu 



i wdrożeniu portali internetowych, w tym co najmniej 3 (słownie: trzech) usług o wartości 

nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda i co najmniej 2 (słownie: dwie) o wartości nie 

mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, polegających na zaprojektowaniu, wdrożeniu i 

serwisowaniu portali internetowych wykorzystujących (każdy z nich) co najmniej jeden 

interfejs dwukierunkowy do pozostałych systemów informatycznych użytkowanych przez 

Zamawiającego; b. minimum 3 (słownie: trzy) główne usługi związane z obsługą 

rozwojową portali internetowych. Przez obsługę rozwojową portali internetowych 

Zamawiający rozumie ich obsługę pod względem kreatywnym, wdrożeniowym oraz 

bieżącego prowadzenia działań na portalu tj. prowadzenia prac kreatywnych związanych 

z bieżącą optymalizacją portalu do nowych wymagań, wdrażania zmian portalu 

wpływających na parametry optymalizacyjne takie jak wzrost konwersji, poprawa 

kluczowych parametrów portalu: czas odwiedzin, ilość użytkowników, czas przebywania 

w serwisie o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda; c. minimum 3 (słownie: 

trzy) główne usługi programistyczne polegające na opracowaniu aplikacji mobilnych o 

wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda; d. minimum 2 (słownie: dwóch) usług 

polegających na świadczeniu serwisu w trybie 8h/5d polegającej na monitorowaniu 

całodobowym poprawności działania systemu oraz optymalizacji środowisk, zmianach w 

konfiguracji serwerów i ich dopasowaniu do aktualnych potrzeb portalu internetowego o 

łącznej wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia - w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje potencjałem technicznym w postaci centrum 

serwisowego świadczącego usługi wsparcia serwisowego i technicznego portali 

internetowych w trybie 8h/5d 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia tj. wykazać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 

na okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do jego prawidłowego wykonania, tj. 

zespołem specjalistów posiadających doświadczenie dające rękojmie realizacji 

przedmiotu umowy, składającym się z: a. Kierownik projektu (1 osoba): Zamawiający 



wymaga, aby osoba, która będzie pełnić tę funkcję: -posiadała aktualne certyfikaty: 

PRINCE2 Practitioner lub równoważny; przez równoważny Zamawiający rozumie 

następujące certyfikaty: Certified Associate in Project Management (CAPM®), Project 

Management Professional (PMP®). -posiadała minimum 5 lat doświadczenia w zakresie 

prowadzenia projektów dot. projektowania i wdrożenia portali internetowych; - brała udział 

w roli Kierownika projektu w przynajmniej 5 różnych projektach związanych z 

projektowaniem i wdrożeniem portali internetowych; -posiadała ukończone studia wyższe 

magisterskie; Architekta (1 osoba): Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie pełnić 

tę funkcję: - posiadała minimum 5 lat doświadczenia w zakresie zagadnień architektur 

korporacyjnych -brała udział w roli Architekta w przynajmniej 3 różnych projektach 

związanych z projektowaniem i wdrożeniem portali internetowych; -posiadała ukończone 

studia wyższe magisterskie; Analityk (1 osoba): Zamawiający wymaga, aby osoba, która 

będzie pełnić tę funkcję: -posiadała minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu 

analiz systemowych; -brała udział w roli Analityka Wiodącego koordynującego pracę 

analityków w co najmniej 2 różnych projektach związanych z projektowanie i wdrożeniem 

portali internetowych; -posiadała ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie 

informatyki lub równoważne; przez równoważne Zamawiający rozumie: matematykę, 

fizykę, zarządzanie, ekonomię; Projektant (1 osoba): Zamawiający wymaga, aby osoba, 

która będzie pełnić tę funkcję: -posiadała minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie 

projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych; -posiadała minimum 

2-letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów o wysokiej wydajności i 

niezawodności; Programista (minimum 4 osoby): Zamawiający wymaga, aby osoba, która 

będzie pełnić tę funkcję: -posiadała minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie 

wdrażania portali internetowych; -brała udział w roli Programisty w co najmniej 2 różnych 

projektach związanych z projektowanie i wdrożeniem portali internetowych; -posiadała 

ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie informatyki lub równoważne; przez 

równoważne Zamawiający rozumie: matematyka, cybernetyka; Serwisanta (1 osoba) 

Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie pełnić tę funkcję posiadała 

doświadczenie w: -utrzymaniu serwisowe co najmniej 2 portali internetowych działających 

produkcyjnie; -optymalizacji środowisk, zmianach w konfiguracji serwerów i ich 

dopasowaniu do aktualnych potrzeb portalu internetowego; Grafik (1 osoba) Zamawiający 

wymaga, aby osoba, która będzie pełnić tę funkcję: - Posiadał minimum 3 letnie 

doświadczenie w tworzeniu kreacji i projektów graficznych w ramach wdrażania co 

najmniej 4 portali internetowych; 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 

00/100); 

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 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; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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) 

Kryterium Metodyka zostanie ocenione na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę w ramach 

oferty dokumentu opisującego szczegółowo metodykę realizacji projektu. Kryterium Grafika 

zostanie ocenione na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę w ramach oferty projektów 

graficznych w formacie PNG i/lub JPEG w rozdzielczości minimalnej 300 DPI i wymiarach 4928 x 

3264 zawierających po jednym projekcie graficznym dla każdego z portali. Projekty graficzne oraz 

rozwiązania funkcjonalne powinny dotyczyć stron głównych portali Wirtualny Sztetl i Polscy 

Sprawiedliwi oraz dwóch wybranych podstron (po jednej dla każdego z portali). Na dany projekt 

graficzny może składać się kilka odrębnych graficznych opracowań (np. ukazujących detale 

fragmentów strony), ale przynajmniej jedno z nich powinno przedstawiać pełny widok ekranu. 

Projekty graficzne muszą być nagrane na płycie CD i/lub DVD i/lub na pamięci USB. 

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 - 60 

 2 - Metodyka - 20 

 3 - Grafika - 20 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Historii 

Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-

157 Warszawa, III piętro. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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: nie 

 
 


