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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405047-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołajki: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2017/S 197-405047
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
845 198 57 00
Kolejowa 6
Mikołajki
11 – 730
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Zembrzuski
Tel.: +48 608427607
E-mail: cyfrowe.mazury@gizycko.pl
Faks: +48 874285241
Kod NUTS: PL623
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.7cudowmazur.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.7cudowmazur.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.7cudowmazur.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: stowarzyszenie

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa oprogramowania portalu E-usług oraz oprogramowania szyny danych i zestawu konektorów do
integracji portalu z systemem EZD PUW wraz z usługą hostingu, dostawa usługi bezpieczeństwa sieciowego,
Numer referencyjny: WJM.271.5.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
72000000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) integracja, rozbudowa i wdrożenie systemów EOD oraz Szyn Danych: centralnej i lokalnych,
b) uruchomienie e-usług,
c) dost. z instal. i konfiguracją sprzętu komput. [komputery stacjonarne, laptopy, skanery, drukarki],
d) dost. z instalacją i konfiguracją sprzętu sieciowego oraz ujednol. infrastruktury sieciowej [switche, routery],
e) dost. Instal. i konfiguracja publicznych punktów dostępowych WiFi,
f) dost. z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego i oprogramowania niezbędnego do realiz. projektu
[serwery fizyczne, wirtualizator],
g) budowa i/lub utrzymanie światłowodowych łączy telekomunik. dla lokalizacji terenowych,
h) budowa/modernizacja sieci LAN,
i) szkol. z zakresu obsługi i administrowania e-portalem i e-usługami,
j) szkol. e-learning pracowników Partnerów Projektu z zakresu bezpieczeństwa danych,
k) świadczenie usługi wsparcia i serwisu dostarcz. systemów w okr. trwałości projektu.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowa, Miłki, Mikołajki, Orzysz, Węgorzewo,
Ruciane-Nida, Pozezdrze, Ryn, Powiat Giżycki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania portalu E-usług oraz oprogramowania szyny danych
i zestawu konektorów do integracji portalu z systemem EZD PUW wraz z usługą hostingu, dostawa usługi
bezpieczeństwa sieciowego, dostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego serwerowego i sieciowego,
dostawa punktów publicznego dostępu do sieci internet, usługa modernizacji sieci LAN, usługa szkolenia w
zakresie obsługi portalu, świadczenie usługi wsparcia i serwisu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
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.2.12)

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: RPWM.03.01.00-28-0009/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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 wymaga potwierdzenia zdolność prowadzenia działalności zawodowej w tym wpisów do
rejestrów zawodowych.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia Zamawiający wymaga, aby:
a) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 8 500 000 PLN.
b) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, Wykonawca w każdym roku działalności posiadał minimalny roczny obrót w wysokości
minimum 9 000 000 PLN, w tym minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem (związany z
działalnością związaną z dostawą i wdrożeniem systemów informatycznych, w tym: zaprojektowaniem,
wytwarzaniem i instalacją oprogramowania) w wysokości minimum 6 000 000 PLN.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto
tysięcy zł).
Szczegóły spełnienia warunku znajdują się w SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunków posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
a) wykazał, że wykonał w okresie ost. 3 lat przed upływem term. składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej 2000 000 PLN
każde, obejmujące uruchomienie systemu informatycznego obejmującego zintegrowane rozwiązania klasy back
i front office;
b) wykazał, że wykonał w okresie ost. 3 lat przed upływem term. składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej 2000 000 PLN
każde, polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu serwerowego (np. serwery, macierze dyskowe,
rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych).
c) wykazał, że wykonał w okresie ost. 3 lat przed upływem term. składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej 500 000 PLN
każde, polegające na dostawie sprzętu komputerowego.
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d) wykazał, że wykonał w okresie ost. 3 lat przed upływem term. składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę w ramach, której opracował Dokumentację
Projektową lub Powdrożeniową Systemu Informatycznego dla projektu obejmującego swoim zakresem serwery,
systemy kopii bezpieczeństwa, urządzenia sieciowe [w tym firewalle] lub projektu utworzenia chmury typu IAAS,
którego wartość wynosiła min. 4000 000 PLN brutto.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, warunki w zakresie posiadania
zdolności technicznej i zawodowej wymienione w punktach a), b), c) i d), Zamawiający uzna za spełnione jeśli
co najmniej jeden z wspólnie ubiegających się Wykonawców wykaże spełnienie pełnego zakresu co najmniej
jednego z warunków.
e) dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami umożliwiającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, tj. w szczególności:
— Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający wykszt. wyższe oraz certyfikat co najmniej Prince2 lub
równoważny. Osoba ta musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach dotyczących udostępnienia i
świadczenia e-usług o wartości min. 2 000 000 PLN brutto każdy.
— Główny Architekt Systemów Informatycznych posiadający wykszt wyższe o kierunku informatycznym lub
pokrewnym technicznym, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w roli głównego architekta w projektach
teleinformatycznych, obejmujących wdrożenie co najmniej dwóch systemów informatycznych o wartości min.
2000 000 PLN brutto każdy.
— Kierownik utrzymania systemów – doświad. min. 3 lata w świadczeniu usług utrzymania systemów IT,
certyfikat ITIL lub równoważny.
— Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, posiadający wykszt. wyższe oraz certyfikat zawodowy Audytora
wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz doświadczenie na stanowisku związanym z
zapewnieniem bezpieczeństwa informacji systemów w sektorze publicznym, tj. posiada certyfikat Auditora ISE/
IEC 27001:2013 oraz uczestniczył w realizacji co najmniej 2 usług polegających na przygotowaniu e-usług o
wartości min. 2000 000 PLN brutto każdy.
— Analityk posiadający wykszt. wyższe oraz wiedzę i doświad. w planowaniu wdrażania systemów
informatycznych, tj. posiada certyfikat OMG BPM lub TOGAF lub równoważny w odpowiednim zakresie oraz
uczestniczył w realizacji co najmniej 2 projektów polegających na przygotowaniu e-usług o wartości min. 2 000
000 PLN brutto każdy.
— Programista – doświadczenie min. 2 letnie w integrowaniu rozwiązań z platformą ePuap. Wskazana osoba
musi uczestniczyć w procesie tworzenia oprogram. oraz uczestniczyć w procesie utrzymania systemów w
okresie pełnienia serwisu przez Wykonawcę.
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:
Językiem stosowanym podczas realizacji Umowy jest język polski
2.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z Umową,
w szczególności informacji dot. postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego jej wykonywania
3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Oprogramowania z przepisami prawa oraz
wymaganiami Zamawiającego
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zakłócenia pracy infrastruktury
Zamawiającego
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5.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie narzędzia, w tym oprogramowanie i inne zasoby potrzebne
do realizacji Umowy
6.Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu, Zamawiający
nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową
7.Szczegółowe warunki realizacji Umowy znajdują się w zał. nr 7 do SIWZ – wzór umowy.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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

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: 21/11/2017
Czas lokalny: 11:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki, pokój 22.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie jest jawne, zostanie dokonane przez Komisję przetargową powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia,
Zamaw. każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę(firmę) oraz adres(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, warunków gwarancji i płatności
zawartych w ofercie. Przed otwarciem ofert Zamaw. poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć.

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp:
odwołanie i skarga do Sądu.
2. 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 Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. 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.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoła w czego
przysługuje skarga do Sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławca
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2017
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