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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Bojkowska 37/3

Miejscowość:  Gliwice Kod pocztowy:  44-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 324419000

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Okularczyk

E-mail:  biuro@ssm.silesia.pl Faks:  +48 324419016

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.ssm.silesia.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 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

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)
działalność w zakresie telekomunikacji

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
„Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług
publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”

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

Roboty budowlane Dostawy 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 usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Gliwice

Kod NUTS:  PL229

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 25

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia
dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci
cyfrowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia – (Załącznik nr 9 do
SIWZ).

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72268000  
Dodatkowe przedmioty 72265000  
 30233000  
 32420000  
 48000000  
 48611000  
 48820000  
 35100000  
 35120000  
 45315700  
 45315300  
 45343000  
 45311200  
 45314000  
 45314320  
 45317300  
 45331200  
 45450000  
 71000000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :
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II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Szacowana wartości przedmiotu zamówienia jest powyżej progów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zwanej dalej ustawą (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) aktów wykonawczych do ustawy PZP.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  200  (od udzielenia zamówienia)
albo
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)
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 200 000,00 PLN na
warunkach określonych w pkt 10 SIWZ.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, służące pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia, w wysokości 10 % ceny brutto podanej w Formularzu Oferty. Warunki wniesienia zabezpieczenia
określa pkt 11 SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Zapłata wynagrodzenia za realizację poszczególnych etapów umowy, następować będzie po dokonanych
odbiorach częściowych dla poszczególnych części zamówienia oraz w zakresie płatności końcowej stanowiącej
min. 20% wynagrodzenia ryczałtowego po odbiorze końcowym, w następujących transzach:
a. Odbiór części infrastrukturalnej po dostawie sprzętu oraz wykonaniu adaptacji obiektu serwerowni i instalacji
dostarczonego sprzętu w jej zakresie – odbiór częściowy,
b. odbiór oprogramowania specjalistycznego (testy funkcjonalne oraz przekazanie licencji) – odbiór częściowy,
c. wdrożenie i odbiór całości infrastruktury i oprogramowania wraz z weryfikacją funkcjonalną dostarczanej
platformy e-usług – protokół odbioru końcowego.
Szczegółowy opis warunków finansowych zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
A) zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
B) nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
I. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr 2 do SIWZ)
Oświadczenie o spełnianiu warunków wg wzoru
2 Wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług (Załącznik nr 6 do SIWZ)
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć odpowiednio wypełniony Wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane.
3 Dowody potwierdzające należyte wykonanie głównych dostaw lub usług
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy
zobowiązani są złączyć do oferty dowody potwierdzające, że usługi lub dostawy wykazane w Wykazie
wykonanych głównych dostaw lub usług zostały wykonane należycie.
Uwaga: 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane za dowody, o których mowa powyżej uznaje się: a) poświadczenie, b) oświadczenie wykonawcy
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia. 2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 3. W razie
konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 4. Do przeliczenia wszystkich
wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w ofercie. 5. Jeżeli zakres
wskazanych i udokumentowanych, przez Wykonawcę w wykazie, usług i dostaw jest szerszy niż wymagany
przez Zamawiającego, Wykonawca winien w wykazie wskazać zakres i wartość usług odpowiadających
zakresowi wymaganemu przez Zamawiającego.
4 Wykaz osób (Załącznik nr 7 do SIWZ)
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednio wypełniony Wykaz osób (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
5 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy,
zobowiązani są oni do przedłożenia: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, z późn. zm.), należy przedłożyć:
1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 3 do SIWZ)
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Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru
2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy (Załącznik nr 4 do
SIWZ)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru
3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
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
4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
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
5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,;
6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
8 Pełnomocnictwo
Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej; w oryginale lub notarialnie poświadczone za zgodność,
9 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy
Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) wg wzoru,
III. 1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, 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, 10 i 11 ustawy, 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 właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
III.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
III.2.1 w punkcie II.2 ppkt 2, 3, 4 oraz II.2 ppkt 6- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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III.2.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
III.2.1.2 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,
III. 2.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
III.2.2 w punkcie II.2 ppkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
III.3 Dokumenty, o których mowa powyżej w punkcie III.2.1.1 i III.2.1.3 oraz punkcie III.2.2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
powyżej w punkcie III.2.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
III.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 7.5 stosuje się odpowiednio.
III.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
III.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.Inne podmioty
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
dysponowanie zasobami tych podmiotów ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia.
b) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów odpowiednich dokumentów mienionych w pkt 7.2 ppkt 1.-6.
c) w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału ekonomicznego Podmiotu należy przełożyć w
odniesieniu do tego podmiotu dokument, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 5.
d) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p., odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt a).
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych SIWZ Zamawiający
żąda złożenie wraz z ofertą:
1. certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający że oferowane oprogramowanie aplikacyjne zostało
stworzone przez podmiot posiadający certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie projektowania
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i wykonywania systemów informatycznych – wymagane jest dołączenie do oferty zaświadczenie podmiotu
uprawionego do kontroli.
2. certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający że oferowane oprogramowanie aplikacyjne
będzie wdrożone i serwisowane przez podmiot posiadający certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w
zakresie odpowiednio wdrażania/serwisu systemów informatycznych - wymagane jest dołączenie do oferty
zaświadczenie podmiotu uprawionego do kontroli.
3. karty katalogowe dla dostarczanego sprzętu potwierdzających spełnianie wymagań technicznych określonych
przez Zamawiającego w załączniku 9 „Opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ. Ww. karty katalogowe
mają potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę parametrów oferowanych urządzeń zadeklarowanych w
Formularzu Techniczno-Cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ dla Zadania 2. Infrastruktura aktywna
oraz oprogramowanie (cuw) (rozdział 3 OPZ). W przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy załączonymi
dokumentami a wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku 9 „Opis przedmiotu zamówienia”
do SIWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku z
niezgodnością jej treści z treścią SIWZ.
4. Próbka.
a. Próbka
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych SIWZ Zamawiający
żąda złożenie wraz z ofertą Próbki oferowanego oprogramowania „Centrum Usług Wspólnych”, w postaci
komputera przenośnego (laptopa) z zainstalowanymi wszystkimi funkcjonalnościami zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 4. Wymagania funkcjonalne dla portalu e-usług publicznych Cz. III SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia wraz z działającą testową bazą danych zgodną z wymaganiami SIWZ oraz wszelkimi niezbędnymi
do prawidłowego działania systemu elementami umożliwiającymi właściwe działanie systemu takimi jak
zmienne środowiskowe, biblioteki systemowe, komponenty systemu operacyjnego w tym zainstalowane
przeglądarki internetowe (co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox). Próbka musi być dostarczona w
formie fizycznych urządzeń, nie jest dopuszczalne stosowanie emulatorów. Na dostarczonej próbce systemu
(ZSM) w postaci komputera przenośnego (laptopa) Zamawiający wymaga założenia konta użytkownika
posiadającego prawa administracyjne do oprogramowania, tak aby możliwe było założenie nowego użytkownika
systemu, wprowadzenie danych testowych, wykonywanie wykazów oraz wszelkich innych czynności
umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji oferowanego systemu celem potwierdzenia, iż oferta odpowiada
treści SIWZ. Login użytkownika posiadającego prawa administracyjne do oprogramowania: ADMIN. Hasło
użytkownika posiadającego prawa administracyjne do oprogramowania: ADMIN. Ponadto wymagane jest
dołączenie kompletnej instrukcję uruchomienia i użytkowania próbki „Centrum Usług Wspólnych”.
b. Sprawdzenie Wiarygodności Ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty na „Utworzenie Centrum
Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji
zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” do prezentacji oferowanego
oprogramowania „Centrum Usług Wspólnych”. Prawo zastrzeżone w zdaniu poprzedzającym wykonywane
jest w odniesieniu do wszystkich Wykonawców na równych zasadach, co oznacza w szczególności, że w
przypadku, gdy Zamawiający z niego skorzysta do prezentacji oprogramowania zostaną zaproszeni wszyscy
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę.
Sprawdzenie Wiarygodności Ofert będzie przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie gotowego oprogramowania - oprogramowania „Centrum
Usług Wspólnych”, które w momencie złożenia oferty musi posiadać co najmniej funkcjonalności opisane w pkt
4. Wymagania funkcjonalne dla portalu e-usług publicznych Cz. III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
2) Celem prezentacji oferowanego oprogramowania „Centrum Usług Wspólnych”, jest zweryfikowanie czy
odpowiada ono określonym przez Zamawiającego wymaganiom w zakresie wybranych funkcjonalności
wskazanych w kolumnie „Wymagane na próbce” pkt 4. Wymagania funkcjonalne dla portalu e-usług publicznych
Cz. III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa wezwania Wykonawców do prezentacji
oferowanego oprogramowania o której mowa powyżej w pkt 1) wraz z wezwaniem Zamawiający przekaże
scenariusze prezentacji zawierające zamkniętą listę funkcjonalności podlegających prezentacji oraz wyznaczy
czas przeznaczony na prezentację.
4) Prezentacja odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
5) Prezentacja jest elementem oceny oferowanego oprogramowania „Centrum Usług Wspólnych”, która
dokonywana jest przez komisję przetargową.
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6) Przebieg prezentacji jest dokumentowany przez komisję przetargową w formie protokołu. Komisja
przetargowa, dla potrzeb sporządzenia protokołu może utrwalać przebieg prezentacji za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz lub dźwięk.
7) Zamawiający powiadomi Wykonawców o skorzystaniu z prawa, o którym mowa w pkt. 1) powyżej nie później
niż 5 dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy) przed wyznaczonym dniem prezentacji. O kolejności prezentacji zdecyduje kolejność
składania ofert w postępowaniu.
8) W trakcie prezentacji niedopuszczalne jest prowadzenie przez strony negocjacji treści oferty, zadawanie
pytań przez Wykonawcę oraz wyjaśnianie wątpliwości.
9) Stwierdzenie pierwszej niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie wymagań i parametrów oferowanego
zintegrowanego systemu medycznego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10) Prezentacja musi być przeprowadzona na próbce - komputer przenośny (laptop), oferowanego
oprogramowania „Centrum Usług Wspólnych” dostarczonego wraz z ofertą.
11) Prezentacja musi być przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych, wypełnioną
danymi w takim zakresie, aby możliwe było pokazanie wszystkich funkcji ujętych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.
12) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne do przeprowadzenia prezentacji zasoby konieczne do wykonania
prezentacji tj.:
a. zasoby sprzętowe:
- sprzęt wymagany w ramach próbki - komputer przenośny (laptop);
- projektor,
b. zasoby programowe - oferowane programy, systemy operacyjne, bazy danych itp.
13) Zastrzeżenie: Podłączenie do Internetu zostanie zapewnione przez Zamawiającego z ograniczeniem
podłączenia z portalem E-Puap (wraz z poddomenami)”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,
którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej zamawiający uzna za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości lub równowartości, co najmniej 10 mln zł.
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną co
najmniej 10 mln zł;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
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1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,
którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy dotyczące: dysponowania odpowiednią wiedzą
i doświadczenie oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę
warunków, o których mowa powyżej, należy przedłożyć:
a) Wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług
(Załącznik nr 6 do SIWZ)
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć odpowiednio wypełniony
Wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane.
b) Dowody potwierdzające należyte wykonanie
głównych dostaw lub usług
W celu potwierdzenia spełniania warunku
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy zobowiązani są złączyć do oferty dowody
potwierdzające, że usługi lub dostawy wykazane w
Wykazie wykonanych głównych dostaw lub usług
zostały wykonane należycie.
Uwaga:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane za dowody, o których mowa powyżej
uznaje się:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia.
2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub
dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
4. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących
w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w

1. Zamawiający uzna powyższy warunek dotyczący
wiedzą i doświadczenie za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał następujące zamówienia:
1.1. co najmniej 1 (jedną) usługę o wartości nie
mniejszej niż 800 tyś. zł brutto, obejmujące dostawę,
instalację i uruchomienie systemu informatycznego
spełniającego poniższe wymagania:
a) system zbudowany był w oparciu o architekturę SOA
z wykorzystaniem standardu XML, standardów z grupy
WebServices, szynę ESB (Enterprise Service Bus) jako
medium wymiany danych.
b) system wyposażony był w funkcjonalność
umożliwiającą udostępnianie i edycję danych przez
przeglądarkę internetową.
c) system obsługiwał co najmniej 500 użytkowników.
d) system korzystał z relacyjnej bazy danych.
1.2. co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące
dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury
teleinformatycznej, w tym serwerów, macierzy
dyskowych i urządzeń sieciowych, o wartości minimum
10 mln zł brutto każde;
1.3. co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące dostawę,
instalację i uruchomienie systemu bazodanowego wraz
z aplikacją pracującą na tej bazie, o wartości minimum
0,5 mln zł brutto każde;
1.4. co najmniej 1 (jedną) usługę o wartości minimum
10 mln zł brutto, którego przedmiotem było dostawa
i wdrożenie systemu informatycznego opartego
o mechanizmy bezpieczeństwa (autentykacja i
weryfikacja dostępu) oraz obejmujące swym zakresem:
a) dostawę i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej
dla minimum 500 użytkowników, w tym serwerów,
macierzy, baz danych,
b) dostawę i uruchomienie silnika centralnej bazy
danych przechowującej dane systemu
2. Zamawiający uzna powyższy warunek dotyczący
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość
dysponowania następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku
Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że
dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób
posiadających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia, w skład którego
wchodzą co najmniej:
2.1. Kierownik Zespołu Wykonawcy, który:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) posiada certyfikat z metodyki zarządzania
projektami: PRINCE 2 Practitioner lub Project
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca
zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w
ofercie.
5. Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych,
przez Wykonawcę w wykazie, usług i dostaw jest
szerszy niż wymagany przez Zamawiającego,
Wykonawca winien w wykazie wskazać zakres
i wartość usług odpowiadających zakresowi
wymaganemu przez Zamawiającego.
c) Wykaz osób (Załącznik nr 7 do SIWZ)
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
odpowiednio wypełniony Wykaz osób (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Management Professional (PMP) lub IPMA poziom D
lub równoważny;
c) zarządzał co najmniej 4 projektami informatycznymi,
w tym co najmniej dwoma o wartości co najmniej 10
mln zł brutto każdy;
d) w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję Kierownika
Projektu w co najmniej jednym zakończonym projekcie
polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i
wdrożeniu systemu informatycznego, o czasie trwania
projektu nie krótszym niż 6 miesięcy i budżecie projektu
nie mniejszym niż 3 mln zł brutto;
2.2. Ekspert ds. jakości, który:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) posiada certyfikat ITIL Expert lub równoważny;
c) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej
3 zakończonych projektach informatycznych w roli
eksperta ds. jakości lub równoważnej, w tym w co
najmniej jednym projekcie o budżecie nie mniejszym niż
3 mln zł brutto;
2.3. Analityk ds. bezpieczeństwa, który:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej
2 zakończonych projektach jako analityk ds.
bezpieczeństwa lub w roli równoważnej;
c) posiada certyfikat CISA Certified Information
Systems Auditor lub równoważny;
2.4. Główny architekt, który:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w realizacji
co najmniej 1 zakończonego projektu, w którym
odpowiadał za projektowanie (tworzenie) architektury
systemów informatycznych,;
c) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w realizacji co
najmniej 3 projektów w których posługiwał się językiem
UML oraz BPML/BPMN;
d) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej
1 zakończonym projekcie trwającym nie krócej niż
6 miesięcy, w którym odpowiadał za projektowanie
architektury - Enterprise Architecture (EA) w tym:
systemów zorientowanych na usługi (SOA) oraz
systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej
wydajności, niezawodności i wykorzystujących bazy
danych,
e) w ciągu ostatnich 5 lat był odpowiedzialny za
zaprojektowanie architektury systemu IT w co najmniej
2 projektach obejmujących swym zakresem budowę
architektury systemów informatycznych, przy czym
wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie
mniejsza niż 3 mln zł brutto;
2.5. Główny analityk systemowy, który:
a) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej
3 zakończonych projektach w roli analityka,Głównego
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analityka lub równoważnej, w tym w co najmniej jednym
projekcie trwającym nie której niż 6 miesięcy;
b) w ciągu ostatnich 5 lat modelował procesy
biznesowe, w co najmniej 2 projektach, obejmujących
modelowanie procesów biznesowych (modelowanie
dotyczyło m.in. istniejących, wdrożonych procesów), o
wartości każdego projektu nie mniejszej niż 2,5 mln zł
brutto;
c) w ciągu ostatnich 5 lat opracowywał model danych
wraz z modelem przepływu danych pomiędzy
systemami, model funkcjonalny całego systemu w
co najmniej 1 zakończonym projekcie o wartości nie
mniejszej niż 1 mln zł brutto;
2.6. Ekspert ds. baz danych, który:
a) posiada wykształcenie wyższe informatyczne;
b) posiada znajomość języka SQL;
c) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w co najmniej 1
zakończonym projekcie obejmującym swym zakresem
budowę architektury systemów informatycznych,
w których był odpowiedzialny za zaprojektowanie
architektury bazodanowej systemu IT; wartość projektu
była nie mniejsza niż 3 mln zł brutto;
2.7. Ekspert ds. sieci i infrastruktury teleinformatycznej,
który:
a) posiada wyższe wykształcenie;
b) w ciągu ostatnich 3 lat zaprojektował sieć i
infrastrukturę teleinformatyczną w co najmniej 2
podmiotach;
c) w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 1 zakończonym
projekcie obejmującym swym zakresem budowę
architektury systemów informatycznych był
odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury
systemu IT w zakresie sieci oraz infrastruktury
teleinformatycznej; wartość projektu była nie mniejsza
niż 3 mln złotych brutto;
2.8. Ekspert ds. wdrożeń i utrzymania , który:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) uczestniczył w co najmniej 3 zakończonych
projektach, w których odpowiadał za wdrażanie lub
nadzór nad wdrożeniem systemów informatycznych;
wartość co najmniej jednego z tych projektów
przekraczała 5 mln zł brutto;
c) uczestniczył w roli specjalisty/eksperta ds. wdrożeń
i utrzymania lub równoważnej w realizacji co najmniej
2 projektów, w których odpowiadał za projektowanie
i wdrażanie systemów zapewnienia ciągłości
funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie
ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy
do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej
niezawodności i dostępności); wartość projektów była
nie mniejsza niż 1 mln zł brutto;
d) posiada techniczny certyfikatu producenta
oferowanych pamięci masowych na najwyższym
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poziomie w grupie rozwiązań dotyczących pamięci
masowych danego producenta;
e) posiada techniczny certyfikatu producenta
oferowanych serwerów;
f) posiada techniczny certyfikatu producenta
oferowanego systemu backupu;
2.9. Specjalista ds. integracji systemów
informatycznych, który:
a) posiada wyższe wykształcenie informatyczne,
b) posiada minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
w branży związanej z informatyzacją;
a) uczestniczył w roli specjalisty/eksperta ds. integracji
lub równoważnej w realizacji co najmniej 1 projektu, w
którym odpowiadał za obszar integracji np. systemów
dziedzinowych z platformami centralnymi np. e-puap
połączonych z e-usługami w ramach administracji
publicznej.
Informacje w zakresie certyfikatów:
a. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów
innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania,
że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie
co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji
i doświadczenia co certyfikat wskazany przez
Zamawiającego;
b. Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla
osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się
przez to również odpowiadające ważne uprawnienia
wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy
nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te
kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394).
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez
jedną osobę funkcji
w ramach zespołu przeznaczonego do realizacji
zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
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_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 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 Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 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:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

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

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 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 specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena brutto 90 6. _____ _____
2. Gwarancja – okres gwarancji 10 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
SSM/1/PP/2015

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 otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  10/08/2015  Godzina:  08:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 10/08/2015        (dd/mm/rrrr)    Godzina09:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3 44-100 Gliwice
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
Projekt jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w tym
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej
warunkach i okolicznościach:
a) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości podatku VAT),
b) konieczności zmiany terminu realizacji:
- w przypadku, w którym procedura udzielania zamówienia publicznego ulegnie wydłużeniu w stosunku do
zakładanego okresu jego zakończenia Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia aneksu zawierającego
wydłużenie okresu realizacji umowy,
- w przypadku gdy na skutek potrzeb / przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nastąpi przerwa w
realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
c) obiektywnie konieczna, tj. niezawiniona przez Wykonawcę stanie się zmiana członka zespołu zawartego
w wykazie osób załączonych przez Wykonawcę do oferty; w takim wypadku zmiana umowy możliwa będzie
jedynie w sytuacji, w której nowy członek zespołu spełniać będzie wymagania stawiane w SIWZ,
d) producent sprzętu lub oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę wprowadzi nowszy lub lepszy
sprzęt lub oprogramowanie, zastępujące dotychczasowy sprzęt lub oprogramowanie – w takim przypadku
Zamawiający dopuści sprzęt lub oprogramowanie lepsze lub równoważne do zaoferowanego w ofercie, pod
względem parametrów oferowanych przez Wykonawcę,
e) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego,
f) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
g) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę,
h) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i
poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
i) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji
jakiegokolwiek elementu usług.
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VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  06-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks:  +48 224587801

Adres internetowy:  (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

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: 1. Wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, dlatego odwołanie przysługuje w pełnym
zakresie (art. 180, ust. 1 Pzp).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17 a, 02-676 Warszawa.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła zamawiającemu kopię odwołania.
7. Wykonawca ma obowiązek wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania do dnia upływu terminu do
wniesienia odwołania.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  06-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks:  +48 224587801

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
29/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-085763
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

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:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

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:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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