
Warszawa: Wsparcie Zamawiającego przez Wykonawcę polegające na weryfikacji 

przebiegu i wyników realizacji II Etapu umowy nr TA/ZP-7/2010, (w ramach projektu 
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badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, 

faks 22 623 36 93. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie Zamawiającego przez 

Wykonawcę polegające na weryfikacji przebiegu i wyników realizacji II Etapu umowy nr 

TA/ZP-7/2010, (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). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wsparcie Zamawiającego przez Wykonawcę polegające na weryfikacji 

przebiegu i wyników realizacji II Etapu umowy nr TA/ZP-7/2010, (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) 

związanego z pilotażowym wdrożeniem systemu portalowej komunikacji elektronicznej klasy 

ECM, na dostarczonej platformie sprzętowej i aplikacyjnej poprzez przeprowadzenie procesu 

migracji wydzielonego zakresu treści obecnego portalu internetowego Zamawiającego, 

dostępnego pod adresem http://www.ciop.pl i kilku innych rozproszonych serwisów 

merytorycznych dostępnych pod adresami: http://www.metodyaktywne.pl, 

http://www.stress.edu.pl, http://kultbezp.ciop.pl, http://www.wypadek.pl oraz implementację 

części wewnętrznej portalu, wspomagającej procesy realizacji, kontroli i zarządzania 

złożonych programów badawczych Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do umowy TA/ZP-7/2010, który jest do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem 

Zamawiającego. I. Wsparcie Wykonawcy realizowane będzie w trzech niżej wymienionych 



obszarach: 1. Weryfikacja projektów technicznych przedstawianych do akceptacji 

Zamawiającemu przez wykonawcę II Etapu umowy TA/ZP-7/2010 pod względem oceny 

proponowanych technologii w świetle zapisów SIWZ zawartych w Załączniku nr 1 do 

umowy TA/ZP-7/2010 oraz dobrych praktyk związanych z zastosowaniem produktów firmy 

Oracle do budowy serwisów korporacyjnych i informacyjnych pod kątem: 1) Prawidłowości 

zastosowanych rozwiązań technologicznych, 2) Celowości wykorzystania środków 

technologicznych (dostępnych w zakresie zakupionego oprogramowania ORACLE) do 

uzyskania pożądanych cech funkcjonalnych, wydajnościowych lub związanych z uzyskaniem 

wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, 3) Efektywności wykorzystania zakupionego 

oprogramowania, 4) Zgodności implementacji poszczególnych funkcjonalności portalu 

informacyjnego i korporacyjnego z dobrymi praktykami zastosowania oprogramowania 

Oracle. 2. Weryfikacja środowiska produkcyjnego i developersko-testowego zbudowanego 

przez wykonawcę II Etapu umowy TA/ZP-7/2010 na bazie produktów Oracle, 

przeznaczonego do uruchamiania serwisów korporacyjnych i informacyjnych pod kątem 

optymalnej konfiguracji, wydajności i bezpieczeństwa obejmującego m.in.: 1) Sprawdzenie 

prawidłowości konfiguracji poszczególnych warstw oprogramowania środowisk: 

produkcyjnego i developersko-testowego, zbudowanych na bazie następujących produktów 

firmy Oracle: a) Oracle Database Standard Edition, b) Oracle WebLogic Server Enterprise 

Edition, c) Oracle WebLogic Portal, d) Oracle WebCenter Suite, e) Oracle Universal Content 

Management, f) Oracle Coherence Enterprise Edition, g) Oracle Business Intelligence 

Standard Edition ONE; 2) Sprawdzenie pełnej kompatybilności funkcjonalnej środowisk: 

produkcyjnego i developersko-testowego w zakresie zgodności warunków uruchamiania 

oprogramowania aplikacyjnego (z pominięciem parametrów wydajnościowych); 3) 

Sprawdzenie zasadności i poprawności zaimplementowanych powiązań pomiędzy 

poszczególnymi elementami ww. oprogramowania w kontekście ich optymalnego 

wykorzystania do wsparcia opracowanego oprogramowania portalu zewnętrznego 

(informacyjnego) i wewnętrznego (korporacyjnego); 4) Sprawdzenie wynikowego poziomu 

bezpieczeństwa środowisk programowych: produkcyjnego i developersko-testowego. 3. 

Przeprowadzenie testów funkcjonalnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa opracowanych 

przez wykonawcę II Etapu umowy TA/ZP-7/2010 na bazie produktów Oracle 

oprogramowania aplikacyjnego, obejmujących m.in.: 1) Testy wydajnościowe, 2) Testy 

bezpieczeństwa, 3) Testy integracyjne (sprawdzenie czy wszystkie komponenty współpracują 

ze sobą, nie kolidują ze sobą w kontekście prawidłowości równoczesnego funkcjonowania), 

4) Testy UAT (User Acceptance Testing) - opracowane na etapie tworzenia dokumentacji 

projektu w oparciu o dokumentację analityczną, założone wymagania oraz projekt 

techniczny) - sprawdzające czy założone wymagania są spełnione i czy to co zrobił 

wykonawca II Etapu umowy TA/ZP-7/2010 spełnia oczekiwania poszczególnych 

użytkowników (tzw. walidacja i weryfikacja), 5) Testy poprawności wykonania migracji 

kontentu wg założonych i uzgodnionych metod. II. Rezultatem wykonanych prac w zakresie 

obejmującym każdy z trzech ww. obszarów muszą być dostarczane sukcesywnie przez 

Wykonawcę raporty pisemne, zawierające: - Diagnozę stanu istniejącego, - W przypadku 

wykonywania testów - opisy scenariuszy testowych i wyniki wykonanych testów, - 

Wyszczególnienie rozwiązań poprawnych lub optymalnych (z opisem ich podstawowej 

charakterystyki) lub stwierdzenie ich braku w weryfikowanym rozwiązaniu (z podaniem 

uzasadnienia niepoprawności rozwiązań lub ich nieoptymalności oraz wskazaniu środków, 

które zgodnie z dobrą praktyką podniosą poszczególne parametry rozwiązania), - Wykaz 

stwierdzonych błędów lub rozwiązań ewidentnie nieoptymalnych (z podaniem przyczyn 

niepoprawności zaprezentowanych rozwiązań i metod ich poprawy), - Przedstawienie zaleceń 

w zakresie wykorzystania konkretnych środków udostępnianych przez zainstalowane 

oprogramowanie, które należy zastosować w celu zoptymalizowania przedłożonego 



rozwiązania (wraz z wykazaniem powodów ich wyższości nad przedłożonymi 

rozwiązaniami). Z uwagi na planowany czas przeznaczony na wykonanie prac 

implementacyjnych przez wykonawcę II Etapu umowy TA/ZP-7/2010 opracowania 

eksperckie dotyczące weryfikacji przedkładanych Projektów Technicznych (do 6 szt.), 

weryfikacji ww. środowisk programowych oraz przeprowadzenie testów przedkładanych 

aplikacji muszą być wykonywane i dostarczane sukcesywnie w terminach zgodnych z 

harmonogramem współpracy wykonawcy II Etapu umowy TA/ZP-7/2010 i Zamawiającego 

oraz harmonogramem prac Zamawiającego w ramach projektu nr POIG.02.03.01-00-010/09. 

III. Rezultatem kończącym wykonanie Przedmiotu zamówienia powinno być wystawienie 

przez Wykonawcę w terminie do dnia 20.02.2012 r. certyfikatu zgodności wykonania II Etapu 

umowy nr TA/ZP-7/2010 z zapisami SIWZ zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy TA/ZP-

7/2010 oraz dobrą praktyką wykonania (wdrażania) dla tego typu systemów informatycznych, 

a w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy odmówi on wystawienia takiego 

certyfikatu - dostarczenie szczegółowego raportu uzasadniającego takie stanowisko.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.24.60.00-1, 72.22.41.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

20.02.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokument 

potwierdzający zakres działalności gospodarczej obejmujący m.in. wdrażanie 

rozwiązań portalowych na bazie oprogramowania klasy ECM 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co 

najmniej dwie podobne usługi eksperckie lub wdrożeniowe w zakresie 

wykorzystania ww. produktów Oracle w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

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

w tym okresie, o wartości co najmniej 70 000 zł brutto każda - zgodnie z 

Załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi 

(wykazane w wykazie) zostały wykonane należycie w ramach realizacji 

projektów o wartości całkowitej przekraczającej 5 mln zł brutto 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co 

najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które 

będą posiadały certyfikaty wystawione przez firmę Oracle (lub inne podmioty 

zewnętrzne akredytowane do wydawania tego typu certyfikatów) dotyczące 

następującego oprogramowania: - Oracle Database Standard Edition (wersja 

11.*) - Oracle WebLogic Server Enterprise Edition (wersja 10.*) - Oracle 

WebLogic Portal (wersja 10.*) - Oracle WebCenter Suite (wersja 11.*) - 

Oracle Universal Content Management (wersja 11.*) - Oracle Coherence 

Enterprise Edition (wersja 3.*) - Oracle Business Intelligence Standard Edition 

ONE (wersja 11.*) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 

000 zł 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 



 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy  

 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 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 potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 



udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2.  

 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  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo 

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza możliwość w formie pisemnej pod rygorem nieważności zmiany 

postanowień niniejszej Umowy pod warunkiem zaistnienia jednej lub kilku z następujących 

okoliczności: 1) uzasadniona przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi lub 

strukturalnymi konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; 2) w zakresie zmiany 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia lub jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego, 3) opóźnienia uniemożliwiające 

realizację umowy zgodnie z określonym pierwotnie harmonogramem lub powodujące, że 

realizowanie umowy zgodnie z określonym pierwotnie harmonogramem jest nieracjonalne 

technicznie, organizacyjnie lub finansowo; 4) zmiana stawki podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.ciop.pl - aktualności - zamówienia publiczne wszczęte 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny 

Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 

Warszawa piętro III, pok. 326. 

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

ofert: 17.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 

Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, pok. 326. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt nr POIG.02.03.01-00-010/09. 

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 

 


