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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Badawczy

Adres pocztowy: ul. Czerniakowska 16

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

00-701

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy
Instytut Badawczy

Tel.: 22 623 43 98

Osoba do
kontaktów: Ilona Teodorowicz

E-mail: ilteo@ciop.pl Faks: 22 840 81 41

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.ciop.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Jednostka badawczo-rozwojowa

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Budowa docelowej infrastruktury teleinformatycznej, zwanej dalej Rozwiązaniem, obejmującej: dostawę
sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, skonfigurowaniem i uruchomieniem, oraz
modernizację istniejącej infrastruktury Zamawiającego, a także wdrożenie gotowego i dostosowanego do
potrzeb Zamawiającego systemu portalowej komunikacji elektronicznej klasy ECM (ang. Enterprises Content
Management), łącznie z migracją danych, przy zapewnieniu dla całości Rozwiązania stosownych gwarancji i
rękojmi oraz opieki serwisowej (technicznej)

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

 a) Roboty budowlane  b) Dostawy  c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Centralny Instytut Ochrony
Pracy - Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie oraz
siedziba Zakładu Ochron
Osobistych w Łodzi

Kod NUTS PL12

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
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Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Na potrzeby niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jak również opisu wymagań wobec Wykonawcy
wprowadza się następujące definicje:
Wdrożenie – proces obejmujący: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego instalację,
konfigurację i uruchomienie, szkolenie użytkowników, dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkownika,
świadczenie usług wsparcia;
Opieka serwisowa (techniczna) – proces obejmujący czynności serwisowe obejmujące usuwanie błędów
stwierdzonych w systemie informatycznym (usunięcie awarii sprzętu komputerowego i błędów oprogramowania).;
Migracja danych – proces przenoszenia danych ze źródłowej do docelowej bazy danych poprzedzony analizą
danych celem doboru lub opracowania dedykowanych reguł migracji danych;
Migracja aplikacji - proces implementacji funkcji przenoszonej do nowego środowiska technologicznego aplikacji
zapewniający pełną zgodność ilościową i jakościową zakresu funkcjonalności źródłowej aplikacji z docelową, w
nowym środowisku technologicznym.
ECM (ang. Enterprises Content Management) – na podstawie definicji AIIM jest to zestaw metod oraz narzędzi
do zarządzania, gromadzenia, archiwizacji oraz dostarczania dokumentów oraz innych danych ze wszystkich
obszarów działalności danej organizacji, wspomagający procesy biznesowe oraz procesy pomocnicze, w tym
w szczególności procesy zarządzania ustrukturyzowanymi jak również nieustrukturyzowanymi informacjami
(danymi), niezależnie od ich lokalizacji (na podstawie definicji AIIM (ang. Association for Information and Image
Management International)).
System klasy ECM – to system informatyczny wspierający ECM, zawierający implementację mechanizmów
zarządzania danymi ustrukturyzowanymi oraz nieustrukturyzowanymi, włącznie z ich automatyczną klasyfikacją,
profilowaniem oraz zapisem. System klasy ECM zawiera obsługę i wsparcie dla: zarządzania dokumentami (ang.
Document Management), zarządzania i realizacji pracy grupowej (ang. Collaboration), zarządzania treścią strony
internetowej (ang. Web Content Management), archiwizacji danych (ang. Records Management) oraz obiegu
dokumentów i zarządzania procesami biznesowymi (ang. Workflow / Busines Proces Modeling).
Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie docelowej infrastruktury teleinformatycznej u Zamawiającego,
tzw. Rozwiązania obejmujące: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usługi instalacji,
skonfigurowania, modernizacji i uruchomienia ww. infrastruktury, a także wdrożenia gotowego, dostosowanego
do potrzeb Zamawiającego systemu portalowej komunikacji elektronicznej klasy ECM (ang. Enterprises Content
Management), łącznie z migracją danych, przy zapewnieniu dla całości przedmiotu zamówienia stosownych
gwarancji i rękojmi oraz opieki serwisowej (technicznej) dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIG.02.03.01-00-010/09 pt. „Platforma informatyczna
wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa
pracy i ergonomii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), oś
priorytetowa „infrastruktura sfery R + B” oraz działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki”, dofinansowanego w formie pomocy bezzwrotnej ze środków Unii Europejskiej.
Dostawy oraz usługi Wykonawcy będą świadczone w dwóch lokalizacjach Zamawiającego: w siedzibie głównej
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz w siedzibie Zakładu
Ochron Osobistych w Łodzi,
Zakres dostawy obejmuje w szczególności:
a) w części sprzętowej
• serwery sprzętowe,
• infrastrukturę sieci SAN,
• macierz dyskową,
• bibliotekę taśmową
• urządzenia aktywne sieci lokalnej i rozległej,
• urządzenia systemu bezpieczeństwa sieciowego,
• urządzenia chłodzące (na potrzeby modernizacji serwerowni w siedzibie głównej Zamawiającego),
• urządzenia systemu centralnego podtrzymania zasilania energetycznego (UPS);
b) w części dotyczącej oprogramowania
• oprogramowanie systemowe serwerów sprzętowych,
• oprogramowanie bazodanowe,
• oprogramowanie narzędziowe dla dostarczanego sprzętu oraz istniejącej infrastruktury teleinformatycznej
Zamawiającego (w tym oprogramowanie do obsługi klastra, backupu)
• oprogramowanie aplikacyjne systemu portalowej komunikacji elektronicznej klasy ECM.
Szczegółowy zakres dostawy sprzętu oraz oprogramowania zostanie zawarty w Warunkach Technicznych
załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (WT SIWZ).
Z uwagi, iż przedmiot zamówienia w części stanowi modernizację istniejącej infrastruktury teleinformatycznej
Zamawiającego, Zamawiający wymaga aby na etapie oferty jak i realizacji zamówienia Wykonawca uwzględnił
uwarunkowania techniczne zastosowanego sprzętu komputerowego (urządzenia sieciowe: AVAYA (NORTEL),
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JUNIPER, CrossBeam, serwery sprzętowe SUN) oraz licencji oprogramowania (Oracle 10g, McAfee, CheckPoint)
z uwagi na fakt, iż prace Wykonawcy w tym zakresie w znaczącej części dotyczyć będą usług rekonfiguracji i
modernizacji ilościowej, co w szczególności dotyczy rozszerzenia zakresu posiadanych przez Zamawiającego
licencji oprogramowania.
Całość prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w dwóch
etapach. Realizacja etapów, decyzją Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym może być prowadzona
równolegle w zakresie zadań niezależnych od siebie.
Pierwszy etap obejmie dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usługi instalacji,
skonfigurowania, modernizacji, uruchomienia i wdrożenia docelowej infrastruktury Rozwiązania opisanego
koncepcją Zamawiającego w WT SIWZ.
Drugi etap obejmie głównie prace wdrożeniowe gotowego i dostosowanego do potrzeb Zamawiającego systemu
portalowej komunikacji elektronicznej klasy ECM, łącznie z migracją danych oraz migracją aplikacji do docelowego
środowiska.
Zakres usług Wykonawcy zawierać będzie:
a) rekonfigurację istniejącej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, w tym urządzeń sieciowych takich
producentów jak: JUNIPER, AVAYA (NORTEL), CrossBeam,
b) opracowanie dokumentacji technicznej: projektowo – uruchomieniowej oraz powykonawczej,
c) zainstalowanie, skonfigurowanie, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie dostarczonego sprzętu i
oprogramowania, powiązane ze zintegrowaniem z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, co
obejmuje:
1. uruchomienie systemu klastrów niezawodnościowych serwerów wraz z macierzą dyskową i oprogramowaniem,
wspierającego, w opcji wysokiej dostępności, system portalowy komunikacji elektronicznej ECM zgodnie z
koncepcją Rozwiązania Zamawiającego,
2. uruchomienie systemu bezpieczeństwa sieciowego,
3. uruchomienie klastra geograficznego serwerów dla potrzeb wsparcia istniejącego elektronicznego systemu
zarządzania jakością,
4. wdrożenie systemu automatycznego backupu,
5. modernizację węzłów i szkieletu lokalnej sieci komputerowej,
6. zainstalowanie i skonfigurowanie redundantnego centralnego systemu podtrzymania zasilania energetycznego
dla dotychczas użytkowanej i dostarczonej infrastruktury sprzętowej,
7. modernizację systemu chłodzenia zainstalowanego w serwerowi,
d) konfigurację gotowego systemu oprogramowania portalu komunikacji elektronicznej klasy ECM do pracy w
środowisku intranetowym i internetowym z zapewnieniem usług ekstranetu,
e) migrację baz danych oraz aplikacji Zamawiającego do środowiska bazodanowego oraz systemu portalowej
komunikacji elektronicznej klasy ECM, w tym wykonanie migracji wydzielonego zakresu treści obecnego portalu
internetowego Zamawiającego, dostępnego pod adresem http://www.ciop.pl jak również przeprowadzenie migracji
dla kilku innych rozproszonych serwisów merytorycznych,
f) dostosowanie systemu oprogramowania portalu komunikacji elektronicznej klasy ECM do potrzeb
Zamawiającego przez implementację części wewnętrznej portalu, wspomagającej procesy realizacji, kontroli i
zarządzania złożonych programów badawczych oraz innych działań Zamawiającego,
g) przeprowadzenie konfiguracji Rozwiązania celem zapewnienia kryteriów wydajnościowych wdrażanego
systemu klasy ECM,
h) przeprowadzenie pakietu szkoleń z obsługi dostarczonej infrastruktury sprzętowej oraz dostarczonego
oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego;
oraz inne prace szczegółowo określone w WT SIWZ.
Zamawiający wymaga aby prace dotyczące instalacji i konfiguracji sprzętu, w tym prace w zakresie modernizacji
serwerowni obejmujące uruchomienie systemu chłodzącego oraz systemu centralnego podtrzymania zasilania
energetycznego, jak również prace w zakresie uruchomienia Rozwiązania były prowadzone przy zachowaniu
bezwarunkowej ciągłości pracy organizacji Zamawiającego. Oznacza to, że prace wymagające wyłączenia
istniejącej infrastruktury teleinformatycznej lub obejmujące potencjalnie jakiekolwiek działania skutkujące
czasowym zawieszeniem pracy, przestojem lub zagrożeniem stabilności pracy systemu aplikacyjnego lub
infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić poza godzinami pracy
Zamawiającego.
Dostarczone i wdrożone przez Wykonawcę Rozwiązanie, zgodnie z koncepcją Zamawiającego musi stanowić
system wysokiej dostępności dla zdefiniowanej grupy punktów sprzętowo – programowej infrastruktury
teleinformatycznej.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 48820000

Dodatkowe przedmioty 48200000

48730000

72222200

72211000

72263000

72267000

72300000

72311000

72241000

72268000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Zamówienie publiczne prowadzone powyżej progu 193.000 euro

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między a
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Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 15 lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 230.000 zł. Zasady wniesienia wadium oraz numer konta,
na który należy wnieść wadium zostaną określone w SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Zapłaty będą dokonywane przez Zamawiającego przelewami bankowymi na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Mają zastosowanie postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do Wykonawcy, oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
W celu wykazania spełniania w/w warunków, wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz
dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy Wykonawcą składającym ofertę
jest osoba fizyczna, wyłącznie oświadczenie opisane w ppkt. 1
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Uwaga: W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
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Uwaga Wykonawcy występujący wspólnie:
Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt III.2.1) pkt. 2) – 6) powinny być złożone przez każdy
podmiot, pozostałe dokumenty i oświadczenia składają Wykonawcy wspólnie.
7) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawierający deklarację Wykonawcy o zamiarze złożenia
oferty;
8) Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wdrożonego systemu zarządzania jakością z rodziny
PN-EN ISO 9000: 2000 lub innego równoważnego opartego o zewnętrzny system certyfikacji a obejmującego
swoim zakresem usługi dotyczące prac w zakresie infrastruktury teleinformatycznej objęte przedmiotem
zamówienia a dotyczące: projektowania i wdrażania systemów informatycznych, projektowania, dostawy i
instalacji urządzeń sieciowych oraz okablowania strukturalnego lub inne zgodne przedmiotowo z zamówieniem.
9) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, o ile prawo do reprezentacji nie
wynika z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz
z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez
osobę udzielającą pełnomocnictwa. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do wniosku mogą być przedstawione w formie oryginału,
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy). Zamawiający uzna, że Wykonawca składając podpis na
kserokopii dokumentu dołączonego do wniosku, poświadcza, że ten dokument jest zgodny z oryginałem.
Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalający na
zidentyfikowanie osoby podpisującej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie formuły spełnia -
nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Wykonawca powinien spełniać warunki formalne, tj.
znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej Wykonawca przedstawi polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na sumę ubezpieczenia (sumę
gwarancyjną) równą co najmniej 10 mln zł.
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego
sytuacji finansowej, Wykonawca przedstawi informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków – wymagana
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytowa Wykonawcy nie mniejsza niż 8 mln
zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
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technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz
kwalifikacje zawodowe.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem:
a. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych (informacja
nt. certyfikatów, szkoleń itp.), doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności tj.:
a) Kierownika Projektu i minimum jednego
Zastępcę Kierownika projektu, posiadających certyfikat
zawodowy PRINCE2 Practitioner (ang. Projects In
a Controlled Environment) lub inny równoważny
wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do
wydawania tego typu certyfikatów
b) Co najmniej dwóch analityków posiadających
certyfikat TOGAF (ang. The Open Group
Architecture Framework) - szkielet dla architektury
korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście
do projektowania lub równoważny wydany przez
niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania
tego typu certyfikatów,
c) Zespół odpowiedzialny za wdrożenie centralnego
systemu podtrzymania zasilania energetycznego,
okablowania LAN i przebudowy węzłów sieci lokalnej
– minimum 2 osoby posiadające następujące
kwalifikacje:
- certyfikat firmy AVAYA (NORTEL) - producenta
urządzeń sieciowych LAN
- niezbędne uprawnienia umożliwiające instalację
urządzeń centralnego systemu podtrzymania zasilania
energetycznego (UPS) - Świadectwo kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji "E"
d) Zespół ds. bezpieczeństwa sieciowego – zespół
złożony z minimum 4 osób posiadających następujące
kwalifikacje:
- Minimum 1 specjalista certyfikowany przez
firmę Checkpoint (CCSE) - producenta systemu
zabezpieczeń Firewall,
- Minimum 1 specjalista certyfikowany przez firmę
JUNIPER - producenta routera dostępowego do sieci
Internet,
- Minimum 1 specjalista certyfikowany przez
firmę Crossbeam Systems - producenta platformy
sprzętowej systemu firewall,
- Minimum 1 specjalista certyfikowany przez firmę
McAfee - producenta systemu zabezpieczeń AV/
ASPAM
- przynajmniej po jednym specjaliście certyfikowanym
przez dowolnego producenta systemów zabezpieczeń
klasy: IPS, Web Security, Web Application Firewall.
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e) Zespół odpowiedzialny za instalację, uruchomienie
i skonfigurowanie systemu serwerów i ich klastrów,
łącznie z siecią SAN, macierzą dyskową oraz
centralnym systemem backup – zespół złożony z
minimum 2 osób posiadające następujące kwalifikacje:
- minimum 2 certyfikowanych inżynierów systemu
operacyjnego SUN Solaris: Sun Certified System
Administrator oraz Sun Certified Network Administrator
z uwagi na konieczność obsługi i konfiguracji, podczas
wdrażania Rozwiązania, sprzętu pracującego pod tym
systemem, należącego do Zamawiającego,
f) Zespół odpowiedzialny za instalację i
skonfigurowanie oprogramowania baz danych i
oprogramowania aplikacyjnego, a także wdrożenie
pilotażowej wersji nowej platformy portalowej,
na podstawie danych przeniesionych z obecnie
funkcjonującego portalu Zamawiającego – złożony
z minimum 4 osób posiadających następujące
kwalifikacje:
- minimum 3 osoby posiadające certyfikat
potwierdzający znajomość oprogramowania
aplikacyjnego klasy ECM znajdującego się
w górnej połówce analizy Gartnera z
listopada 2009 dotyczącej rozwiązań klasy
ECM (adres strony z analizą systemów
klasy ECM http:www.gartner.com-technology-media-
products-reprints-oracle-article101-article101.html),
- minimum 1 osoba posiadająca certyfikat
potwierdzający znajomość oprogramowania
bazodanowego firmy ORACLE, z uwagi na
konieczność przeprowadzenia migracji z obecnie
wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu
bazy danych ORACLE 10g,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoby
o wyżej wymienionych kwalifikacjach uczestniczyły
bądź aktualnie uczestniczą w wykonaniu minimum
jednego zamówienia wymagającego wykorzystania
wymaganych umiejętności.
Wyżej wymienione osoby muszą biegle posługiwać się
językiem polskim, w innym przypadku Wykonawca na
swój koszt zapewni tłumacza.
Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia
stanowić będzie załącznik do umowy, która regulować
będzie między innymi zasady ustalania oraz zmiany
składu zespołu Wykonawcy.
W każdym przypadku, kiedy w powyższych
wymaganiach wobec osoby wskazano wymaganie
określające posiadanie określonego certyfikatu
danego producenta urządzeń lub oprogramowania
Zamawiający rozumie przez to certyfikat lub
świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu instalacji,
konfiguracji, parametryzacji oraz obsługi danego
urządzenia i - lub oprogramowania w stopniu, co
najmniej podstawowym zgodnie z zakresem szkoleń
lub programem certyfikacji prowadzonym przez
danego producenta. Wymagane jest, aby każdy taki
certyfikat był wystawiony bezpośrednio przez danego
producenta urządzenia lub oprogramowania lub przez
niezależny od Wykonawcy ośrodek szkoleniowy -
treningowy lub partnera biznesowego, posiadającego
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akredytację do prowadzenia certyfikacji lub szkoleń
udzieloną przez danego producenta urządzeń lub
oprogramowania.
2. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie Wykonawca musi wykazać
(Załącznik nr 1 do ogłoszenia), iż wykonał lub wykonuje
należycie zamówienia polegające odpowiednio na:
a) zaprojektowaniu i budowie klastra dla bazy danych
typu active-active - z dwoma (lub więcej) węzłami
aktywnymi o wartości minimum 1,5 mln zł netto;
b) zaprojektowaniu i budowie klastra dla bazy danych
typu active-active - z dwoma (lub więcej) węzłami
aktywnymi obejmujące dodatkowo budowę klastra
farmy serwerów aplikacyjnych działającego w oparciu
o mechanizmy balansowania obciążenia o wartości
minimum 1,5 mln zł netto;
c) wdrożeniu systemu klasy ECM obejmującego
co najmniej komponenty centralnego repozytorium
dokumentów oraz portal użytkowników z elementami
Workflow o wartości minimum 2 mln zł netto;
d) zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązania systemu
zabezpieczeń składającego się z systemu Firewall,
Network IPS o wartości minimum 1.5 mln zł netto
e) wdrożeniu systemu bezpieczeństwa infrastruktury
teleinformatycznej w zakresie obejmującym łącznie
system Firewall, Network IPS oraz dodatkowo
zabezpieczenia WebSecurity, AV-ASPAM, włącznie
z wdrożeniem systemu równoważenia obciążenia
serwerów, o wartości minimum 1.0 mln zł netto;
f) dostawie i uruchomieniu centralnego układu
zasilaczy awaryjnych UPS, przeznaczonego do
ochrony zasilania serwerowni o mocy min 20 kVA i
wartości minimum 200 tys. zł netto
g) dostawie i uruchomieniu systemu układu chłodzenia
serwerowni o mocy min. 30 kW mocy chłodniczej i
wartości min. 60 tys. zł netto,
Jeżeli którekolwiek z wyżej wymienionych zakresów
zamówień były realizowane łącznie z innymi (np. a z b,
c, d, e, f g), to wartość tego łącznego zamówienia musi
być równa lub większa niż suma wartości określonych
w poszczególnych zakresach.
Do wykazu zrealizowanych lub realizowanych
zamówień Wykonawca nie może wskazać zamówień
realizowanych na potrzeby własne, lub w ramach tej
samej struktury korporacyjnej lub na rzecz podmiotów
zależnych.
3. Dla potwierdzenia spełniania warunku zdolności
technicznej Wykonawca złoży:
a) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie,
wraz z informacjami potwierdzającymi, że posiadają
doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje wymagane
do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymaganiami określonymi w pkt. 1; Wzór wykazu
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia dostępny jest na stronie Zamawiającego i
stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
b) Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień
o wymienionych w pkt. 2 wartościach i zakresach,
niezbędnych do wykazania spełniania warunku wiedzy
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i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania wniosku, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie zrealizował minimum ww. usługi z
podaniem odbiorców, przedmiotu wraz z zakresem
zamówienia, jego wartości i daty wykonania;:
Do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające, że wykazane w wykazie zamówienia
zostały lub są wykonywane należycie; Wzór wykazu
zamówień niezbędnych do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia dostępny jest na
stronie Zamawiającego i stanowi Załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w
pkt. a), Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie
dysponował,
d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów o
udostępnieniu wiedzy i doświadczenia, jeżeli w
wykazie, o którym mowa w pkt. b), Wykonawca
wskazał zamówienia zrealizowane lub realizowane
przez ten podmiot celem, wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie
zrealizowanych lub realizowanych zamówień.
Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców 5

LUB  Przewidywana minimalna liczba a  , jeżeli właściwe,  maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Wszyscy Wykonawcy spełniający warunki
udziału w postępowaniu oraz których wnioski będą spełniać wymagania formalne, zostaną poddani
ocenie punktowej, według poniższej procedury oraz wzoru. Z oceny punktowej wyłączone są zamówienia
niezrealizowane przedłożone przez Wykonawcę do wniosku celem potwierdzenia spełniania wymagań
minimalnych w zakresie określonym przez warunki udziału. Ocenę punktową dla każdego Wykonawcy
poddawanego ocenie Zamawiający wyliczy na podstawie poniższego wzoru: Liczba punktów oceny P = P1
x w1 + P2 x w2 + P3 x w3 + P4 x w4 + P5 x w5 + P6 x w6 + P7 x w7 + P8 x w8 gdzie: P – to łączna ocena
punktowa Wykonawcy, Pi - punkty oceny odpowiednio dla i-tego (gdzie i=1÷8) kryterium tej oceny a wi -
przyjęta dla danego i-tego (gdzie i=1÷8) kryterium oceny waga o następującej wartości: w1=2; w2=2; w3=3;
w4 =2; w5=1; w6=1; w7=1; w8=2. Punkty przydzielane będą w następujący sposób, w ramach następujących
7 kryteriów dotyczących przedmiotu zamówienia oraz 1 kryterium dotyczącego zdolności finansowanej
Wykonawcy: a) Kryterium 1: - za każde należycie wykonane zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, polegające na zaprojektowaniu i budowie klastra dla bazy danych typu active-active - z dwoma
(lub więcej) węzłami aktywnymi o wartości minimum 1,5 mln zł netto, Zamawiający przyzna 5 punktów;
maksymalna liczba zamówień branych pod uwagę do oceny punktowej – 2 zamówienia, maksymalna liczba
punktów do uzyskania w ramach tego kryterium - 10 punktów; b) Kryterium 2: - za każde należycie wykonane
zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie polegające na zaprojektowaniu i budowie
klastra dla bazy danych typu active-active - z dwoma (lub więcej) węzłami aktywnymi obejmujące dodatkowo
budowę klastra farmy serwerów aplikacyjnych działającego w oparciu o mechanizmy balansowania
obciążenia o wartości minimum 1,5 mln zł netto, Zamawiający przyzna 10 punktów; maksymalna liczba
punktów do uzyskania w ramach tego kryterium - 10 punktów c) Kryterium 3: - za każde należycie wykonane
zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegające na wdrożeniu systemu klasy ECM
obejmującego co najmniej komponenty centralnego repozytorium dokumentów oraz portal użytkowników
z elementami Workflow o wartości minimum 2 mln zł netto; Zamawiający przyzna 5 punktów; maksymalna
liczba zamówień branych pod uwagę do oceny punktowej – 2 zamówienia, maksymalna liczba punktów do
uzyskania w ramach tego kryterium - 10 punktów; d) Kryterium 4: - za każde należycie wykonane zamówienie
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązania
systemu zabezpieczeń składającego się z systemu Firewall, Network IPS o wartości minimum 1.5 mln
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zł netto, Zamawiający przyzna 5 punktów; maksymalna liczba zamówień branych pod uwagę do oceny
punktowej – 2 zamówienia, maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach tego kryterium - 10 punktów,
e) Kryterium 5: - za każde należycie wykonane zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
obejmujące łącznie system Firewall, Network IPS oraz dodatkowo zabezpieczenia WebSecurity, AV-ASPAM
oraz system równoważenia obciążenia serwerów, o wartości minimum 1.0 mln zł netto, Zamawiający przyzna
10 punktów; maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach tego kryterium - 10 punktów; f) Kryterium 6:
- za każde należycie wykonane zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie polegające na
dostawie i uruchomieniu centralnego układu zasilaczy awaryjnych UPS, przeznaczonego do ochrony zasilania
serwerowni o mocy min 20 kVA i wartości minimum 200 tys. zł netto, Zamawiający przyzna 6 punktów;
maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach tego kryterium - 6 punktów; g) Kryterium 7: - za każde
należycie wykonane zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegające na dostawie i
uruchomieniu systemu układu chłodzenia serwerowni o mocy min. 30 kW mocy chłodniczej i wartości min.
60 tys. zł netto, Zamawiający przyzna 5 punktów; maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach
tego kryterium - 5 punktów; h) Kryterium 8 - Wykonawca, który wykaże na podstawie rachunku zysków
i strat za ostatni rok obrachunkowy przychody netto powyżej 8 mln zł oraz wykaże się zyskiem, otrzyma
5 punktów; maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach tego kryterium – 5 punktów. Otrzymane
zgodnie z powyższą oceną punktową oceny w ramach poszczególnych kryteriów (Kryterium 1-8) zostaną
zsumowane zgodnie z wskazanym powyżej wzorem i określone jako liczba P punktów oceny Wykonawcy.
Na podstawie liczby P punktów oceny Wykonawcy Zamawiający dokona wyboru Wykonawców z największą
liczbą punktów, których zaprosi do złożenia ofert, przy czym: a) jeżeli liczba Wykonawców będzie mniejsza
niż 5 to do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy ci Wykonawcy, którzy spełnią minimalne wymagania
określone przez Zamawiającego, b) jeżeli liczba Wykonawców będzie większa niż 5, a wartości liczbowe P
oceny punktowej będą dla nich różne to Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 Wykonawców z największą
liczbą punków, c) jeżeli liczba Wykonawców będzie większa niż 5, a wartości liczbowe P oceny punktowej
dla poszczególnych wniosków Wykonawców będą takie same, tworząc tym samym grupy Wykonawców o tej
samej wartości oceny punktowej P, to wówczas dla Wykonawców, których ocena punktowa jest taka sama,
Zamawiający dokona zsumowania poszczególnych wartości zamówień branych pod uwagę podczas oceny
wniosku w ramach Kryterium 1 oraz oceny spełniania warunków minimalnych. Na tej podstawie, według
reguły „większa wartość wolumenu zamówień” Zamawiający dokona określenia kolejności poszczególnych
wniosków w ramach grup wniosków Wykonawców posiadających tę samą wartość liczbową oceny punktowej
P. Następnie dla tak poszeregowanych wniosków, Zamawiający dokona wyboru 5 wniosków z najwyższą
wartością oceny punktowej P z uwzględnieniem, zmienionej już poszeregowanej kolejności wniosków o tej
samej wartości oceny punktowej P. Z tak utworzonej, poszeregowanej listy wniosków Zamawiający wybierze
pierwszych 5 wniosków, Wykonawcy znajdujący się na liście tak wybranych 5 wniosków Wykonawców
zostaną zaproszeni do złożenia ofert.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie
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IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena
LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1. cena rozwiązania 60

2. cechy funkcjonalno-techniczne
gotowego systemu klasy ECM

40

3.

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
TA/ZP-7/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 26/07/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach:  (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie dotyczy projektu nr POIG.02.03.01-00-010/09
pt. Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających
w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (POIG), oś priorytetowa infrastruktura sfery R + B oraz działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem
infrastruktury informatycznej nauki, dofinansowanego w formie pomocy bezzwrotnej ze środków Unii Europejskiej

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Na etapie weryfikacji i oceny ofert na podstawie art. 87 ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający wezwie
każdego Wykonawcę celem zaprezentowania przez niego „próbki” w formie prezentacji oferowanego gotowego
rozwiązania w zakresie spełnienia wymagań określonych szczegółowo w WT SIWZ a dotyczących wymagań
wobec systemu ECM. Zakres prezentacji będzie wspólny i taki sam dla wszystkich Wykonawców oraz dotyczyć
będzie wyłącznie funkcji gotowych i wskazanych jako wymagane obligatoryjnie na dzień złożenia oferty zgodnie
z WT SIWZ.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego
należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy oraz opisanej: TA/ZP-7/2010.
Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje strony przekazują pisemnie lub faksem;
2. Jeżeli ww dokumenty przekazane będą za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

00-582

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):
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VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca może wnosić odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminach i na warunkach
określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21/06/2010  (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):
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ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr  NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


	OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
	SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
	I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
	I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

	SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) OPIS
	II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
	II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

	SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
	III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
	III.2) WARUNKI UDZIAŁU
	III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

	SEKCJA IV: PROCEDURA
	IV.1) RODZAJ PROCEDURY
	IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
	IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

	SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
	VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
	VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
	VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
	VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
	VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

	ZAŁĄCZNIK A
	I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
	II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)
	III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

	ZAŁĄCZNIK B (1)
	1) KRÓTKI OPIS
	2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
	3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
	4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
	5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA



