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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382580-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania
2018/S 168-382580
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Krówka i Katarzyna Opasek
Tel.: +48 225560129
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
Faks: +48 228262030
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uokik.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.uokik.gov.pl/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Opasek
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
Faks: +48 228262030
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uokik.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Inna działalność: Ochrona Praw Konkurencji i Konsumentów
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Utworzenie systemu monitorowania pomocy publicznej SHRIMP ver. 2
Numer referencyjny: BBA-2/262-28/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
72263000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie systemu monitorowania pomocy publicznej SHRIMP ver. 2.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w istotnych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 10 do SIWZ.

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
48900000
72253200
72254000
72265000
72250000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. zaprojektowanie, budowa i wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego SHRIMP2,
przeprowadzenie testów i pilotażu, zintegrowanie z innymi systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
2. dostawa Infrastruktury Technicznej SHRIMP2 niezbędnej do obsługi systemu SHRIMP2;
3. udzielenie licencji, przekazanie kodów źródłowych oraz przeniesienia autorskich praw własności do
systemu informatycznego oraz powstałej w wyniku Umowy Dokumentacji w celu zapewnienia Zamawiającemu
możliwości pełnej modyfikacji funkcjonalności SHRIMP2, SUDOP i SHRIMP1;
4. świadczenie Usługi Utrzymania obejmującej usuwanie Awarii, Błędów, rozwiązywanie Problemów, udzielanie
konsultacji pracownikom Zamawiającego oraz Usługi Zmiany obejmującej wprowadzanie modyfikacji w
wymiarze maksymalnie 1.000 roboczogodzin łącznie dla:
Aktualnego systemu SHRIMP1 w okresie od 1.1.2019 r. do dnia jego wygaszenia;
Systemu SUDOP w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2021 r.;
Systemu SHRIMP2 w okresie od Odbioru SHRIMP2 do 31.12.2021 r.
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5. udzielenie dwuletniej gwarancji dla systemu SHRIMP2, obejmującej usuwanie wad prawnych, fizycznych i
funkcjonalnych systemu, w tym na Infrastrukturę Techniczną SHRIMP2, odebraną w ramach Umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Społeczne / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Interaktywna instrukcja / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużona Usługa Utrzymania i Zmiany oraz przedłużona Gwarancja / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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:
Europejski Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert
a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN, zgodnie z pkt 5 część I SIWZ.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.2. lit. A Części II
SIWZ, tj.;
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
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są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.1.1. lit. A Części II SIWZ
(wypełniony i podpisany Załącznik nr 7 do SIWZ).
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej
umowy).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub;
• oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa powyżej. Dokumenty muszą być wystawione przez
Zamawiającego zamówienie/ odbiorcę zamówienia.
Wraz z ofertą:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
Do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.1.2. lit. A
Części II SIWZ (wypełniony i podpisany Załącznik nr 8 do SIWZ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
w tym posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji zamówienia, Zamawiający
uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, (a w
przypadku świadczenia usług okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 3 usługi z których:
każda polegała co najmniej na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego opartego na bazie
danych, zintegrowanego z innymi systemami, zasilanego on-line danymi z wielu źródeł za pośrednictwem
strony internetowej jednocześnie przez minimum 1 000 nazwanych użytkowników, każda o wartości co najmniej
500 000 PLN brutto (bez wartości dostarczonego sprzętu i licencji na oprogramowanie). Wykazane usługi
muszą wynikać z odrębnych umów zawartych z różnymi podmiotami niezależnymi od Wykonawcy, co najmniej
jedna polegała na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego opartego na bazie danych dla
administracji publicznej, zintegrowanego z innymi systemami, zasilanego on-line danymi z wielu źródeł za
pośrednictwem strony internetowej przez minimum 1 000 nazwanych użytkowników, spełniającego wymagania
WCAG 2.0. Uwaga: gdy przedmiotem wykazanego zamówienia nie był wyłącznie wyżej podany zakres, należy
go wyodrębnić.
— dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest zespołem przewidzianym do realizacji
przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
1) w zakresie Personelu Kluczowego:
Kierownik Projektu, Główny Analityk, Główny Projektant, Główny Programista
2) w zakresie pozostałych specjalistów:
Główny specjalista ds. baz danych, Specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego, Główny Tester, Ekspert
ds. dostępności, Eksperci ds. wdrożenia i utrzymania (min. dwie osoby), Zespół Programistów (min. 4 osoby).
Zamawiający nie dopuszcza łączenia roli Kierownika Projektu i Głównego Testera z innymi rolami.
Dopuszczalne jest łączenie pozostałych, maksymalnie dwóch ról, przez jedną osobę.
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Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się
osób wykonujących zamówienie z Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku
polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz
tłumaczenie przysięgłe w przypadku sporządzenia dokumentacji w języku obcym. Szczegółowe wymagania
dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia zostały zapisane w pkt 1.2.1.2 lit A część II SIWZ.
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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 10 do SIWZ "Istotne postanowienia umowy"

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 15/10/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 15/10/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, sala 400,
POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć: do oferty złożone zgodnie z zapisami pkt 7.10-7.13 części I SIWZ
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ. Po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. lit. A Części II SIWZ: informacji z KRK w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; odpisu 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. 5 pkt 1 ustawy Pzp; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne, oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, oświadczenia Wykonawcy o
braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, oświadczenia
Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, dokumentów dotyczących
podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których wartość
zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2018
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