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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością , ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 441 90 00, 

faks 32 441 90 16. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ssm.silesia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier Kontraktu dla projektu 

pn.: 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: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu dla projektu pn.: Centrum Usług 

Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz 

digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej. 2. 

Ogólny opis projektu pn.: Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 

świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 

otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej. Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie 

platformy elektronicznych usług publicznych wraz z niezbędnym sprzętem oraz 

http://www.ssm.silesia.pl/


oprogramowaniem dla projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako 

samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e usług publicznych oraz digitalizacji 

zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej. Budowa systemu 

Centrum Usług Wspólnych jest częścią realizacji strategii rozwoju e-administracji ak również 

stanowi komplementarną rozbudowę zrealizowanych dotychczas projektów obejmujących 

budowę infrastruktury szerokopasmowej oraz świadczenia e-usług w administracji publicznej. 

Założenia generalne projektu uwzględniają konieczność zapewniania wsparcia rozwoju i 

zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do dojrzałych cyfrowych usług publicznych 

z jednoczesnym komplementarnym wykorzystaniem szerokopasmowej infrastruktury 

teleinformatycznej zrealizowanej w ramach wykonanych projektów budowy infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska. Realizacja powyższego 

zakresu generalnego umożliwi stworzenie zoptymalizowanej platformy implementacji oraz 

świadczenia dojrzałych e-usług publicznych dla sfery podmiotów publicznych, 

uwzględniającej zaawansowane mechanizmy bezpiecznego przetwarzania i udostępniania 

elektronicznych usług publicznych na wszystkich czterech poziomach dojrzałości, z 

zapewnieniem kompleksowego wsparcia specjalistycznego oraz zgodności z ze standardami 

dostępności treści internetowych (WCAG 2.0). Ponadto implementacja zaawansowanej 

platformy e-usług publicznych będzie umożliwiała cyfryzację/digitalizację zasobów w 

różnych dziedzinach tematycznych: m.in. obszarze nauki, wdrażania usług w dziedzinie 

geodezji i kartografii z zapewnieniem powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej 

do tych zasobów z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji szerokopasmowej i docelowego 

ich przetwarzania w technologii - cloud computing. W ramach zdefiniowanych celów 

głównych realizacji projektu znajdują się m.in.: Większa dostępność e-usług publicznych, 

Zapewnienie wysoko rozwiniętej technologicznie infrastruktury oraz oprogramowania do 

świadczenia specjalizowanych e-usług publicznych zapewniających możliwość wymiany 

danych na poziomie krajowym z systemem e-puap i docelowego przetwarzania danych 

składowanych przed Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz z ich jednostkami podległymi 

(perspektywiczne przygotowanie infrastruktury do spełnienia przez JST w zakresie 

obowiązków prawnych z zakresie przetwarzania danych publicznych, wynikające również z 

projektowanych nowych aktów prawnych), Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w 

przypadku przetwarzania danych celem świadczenia e-usług publicznych przez pojedyncze 

organy publiczne wraz z ograniczeniem ryzyka ich utraty poprzez zapewnienie wysokiego 

bezpieczeństwa przetwarzania danych na platformie. Zapewnienie platformy przetwarzania 

danych dla obszaru wdrażanych e-usług publicznych jako kontynuacji realizacji projektów 

budowy sieci szerokopasmowych, m.in. projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla 

społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu 

Hot-spot - umożliwienie agregacji danych na poziomie partnerów oraz ich jednostek 

podległych wyrażających zainteresowanie przedmiotowymi usługami. Zakres techniczny 

projekt obejmuje zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej dla działania platformy e 

usług (tj.: m.in. szafy serwery, macierze, systemy zabezpieczeń, zabezpieczenia śluzy 

wejściowej, systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego zasilania UPS etc.) których poziom 

zabezpieczeń dotyczący ciągłości pracy będzie uwzględniał założenia dostępności na 

poziomie 99,95%, spełniając dotychczasowe rekomendacje dot. zabezpieczenia danych 

przetwarzanych w ramach systemów informatycznych (łącznie z danymi wrażliwymi). 

Ponadto jako kluczowe w ramach realizacji projektu przewidziane jest dostarczenie 

niezbędnego oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia platformy do 

udostępnienia e usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich zakresie dla systemów e-

administracji będzie uwzględniało integrację z e-PUAP oraz integrację z usługami OGC. W 

ramach projektu zostanie zastosowana zgodnie m.in. z wymogami WCAG technologia SOA 

(ang. Service Oriented Architecture), obejmująca wzajemną integrację poszczególnych 



komponentów składających się na system oraz ich komunikacja z systemami zewnętrznymi 

jaka zostanie oparta o model komunikacji luźnego powiązania poszczególnych usług oraz 

komunikacji bezstanowej. Dostarczona Platforma musi posiadać możliwość korzystania z 

usług oferowanych przez inne, zewnętrzne systemy, w szczególności System ePUAP oraz 

systemy udostępniające usługi danych przestrzennych, w szczególności WMS (Web Map 

Service), WFS (Web Feature Service) oraz usługi katalogowe CSW (Catalogue Service for 

the Web) udostępniające informacje (metadane) o usługach oraz zbiorach danych 

przestrzennych. W ramach realizacji projektu wymagany jest integracja z ePUAP w ramach 

platformy obejmująca m.in.: integrację z podsystemem bezpieczeństwa ePUAP na poziomie 

Single Sign-On (przekazywanie tożsamości); integrację z usługą ePUAP pozwalającą na 

dostęp do danych ze słowników referencyjnych; integrację z funkcjonalnością formularzy 

udostępnianą przez system ePUAP w zakresie wybranych formularzy udostępnianych przez 

daną jednostkę samorządu terytorialnego; integrację z funkcjonalnością obsługi dokumentów 

udostępnianą przez system ePUAP w zakresie przekazywania dokumentów w obu kierunkach 

(pomiędzy ePUAP a Systemem i odwrotnie). Natomiast w zakresie funkcjonalności portalu z 

usługami OGC będzie wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: 

Udostępniania danych przestrzennych w postaci usług sieciowych zgodnych ze 

specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium jako: OpenGIS Web Map 

Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 oraz 1.1.1). OpenGIS Web Map 

Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0). OpenGIS Catalogue Service 

Implementation Specification (wersja 2.0.2). Ponadto Portal będzie musiał udostępniać dane 

przestrzenne w postaci usług sieciowych zgodnych ze specyfikacjami implementacyjnymi 

Open Geospatial Consortium: OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation 

Specification (wersja 1.3.0 oraz 1.1.1). OpenGIS Web Map Tile Service Implementation 

Standard (wersja 1.0.0). OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification 

(wersja 2.0.0 oraz 1.1.0) z uwzględnieniem OpenGIS Geography Markup Language (GML) 

Encoding Standard. OGC® WCS 2.0 Interface Standard - Core (wersja 2.0.1). OpenGIS 

Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). Platforma ma przewidywać 

udostępnianie przedmiotowych usług publicznych jednostkom samorządowym w celu 

świadczenia personalizowanych usług publicznych na poziomie 4 oraz 5. Natomiast poza 

samą implementacją portalu elektronicznych usług publicznych w ramach systemu będą 

przetwarzane dane jakich odpowiednie zabezpieczenie jest bezsprzecznie wymagane. W tym 

zakresie przewiduje się wdrożenie infrastruktury sprzętowej jaka spełni wskazane 

wymagania. W szczególności projekt polega na dostawie wraz z montażem, instalacją i 

uruchomieniem szaf IT, systemów klimatyzacji, systemu awaryjnego zasilania UPS, 

monitoringu warunków środowiskowych, budowie systemu zasilania i sieci logicznej w 

przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych na górnym 

piętrze serwerowni w siedzibie SSM Sp. z o.o., tj. w wieży budynku nr 3 w Centrum Edukacji 

i Biznesu - Nowe Gliwice. Na szczegóły zakres projektu Centrum Usług Wspólnych jako 

samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji 

zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej składa się:1. Dostawa 

oraz wdrożenie oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia platformy do 

udostępnienia e usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich zakresie dla systemów e 

administracji uwzgledniające integrację z e-PUAP oraz integrację z usługami OGC. 2. 

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w 

niezbędnym zakresie. 3. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją budowlaną dla obiektu 

serwerowni. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji pomieszczeń serwerowni, 

wszystkich branż. 5. Wykonanie inwentaryzacji instalacji przechodzących przez 

pomieszczenie planowanej serwerowni. 6. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemów 

zasilania wraz z systemem modułowym awaryjnego podtrzymania napięcia UPS. 7. 



Modernizacja instalacji elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniego zasilania dla 

przedmiotowej dostawy, 8. Wykonanie okablowania strukturalnego serwerowni. 9.Dostawa i 

instalacja szaf serwerowych. 10. Dostawa, rozbudowa i uruchomienie systemu klimatyzacji. 

11. Wykonanie instalacji gaszenia azotem. 12. Wykonanie instalacji słaboprądowych: a. 

system sygnalizacji i kontroli wycieków skroplin, b. system monitoringu: i.monitoring 

systemu klimatyzacji, ii.monitoring środowiska, iii.monitoring instalacji energetycznych, 

iv.monitoring systemów bezpieczeństwa. 3. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: 

Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług 

publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci 

cyfrowej. Usługi Inżyniera Kontraktu obejmować będą w szczególności: opracowanie 

metodyki zarządzania realizacją Projektu, wsparcie Zamawiającego w zakresie wyboru 

rozwiązań technologicznych, nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej, udział w 

uzyskaniu ewentualnych zgód i decyzji koniecznych dla realizacji robót budowlanych i 

dostaw wykonywanych w celu realizacji Projektu, nadzór nad wykonaniem robót 

budowlanych i dostaw realizowanych w ramach Projektu poprzez reprezentowanie 

Zamawiającego w ramach realizacji Projektu, w tym nadzorowanie prawidłowości oraz 

terminowości realizacji robót budowlanych oraz dostaw przez wykonawcę wyłonionego przez 

Zamawiającego w procedurach przetargowych, przygotowanie i udział w przeprowadzeniu 

postępowania komponentu informacyjno-promocyjnego dla Projektu w trakcie jego realizacji, 

bieżące dokonywanie weryfikacji wszelkich dokumentów i faktur dokumentujących wydatki 

Zamawiającego ponoszone w wykonaniu umów zawartych w następstwie postępowań 

przetargowych, prowadzonych w celu realizacji Projektu, prowadzenie rozliczeń 

dofinansowania Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013, w szczególności poprzez przygotowywanie i weryfikowanie wymaganej 

dokumentacji rozliczeniowej, kompleksowa obsługa prawna projektu w szczególności z 

zakresu przepisów i regulacji formalno-prawnych związanych ze społeczeństwem 

informacyjnym oraz ustawą PZP.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00-4, 79.42.10.00-1, 79.42.11.00-2, 

71.52.00.00-0, 71.24.70.00-0, 71.24.80.00-0, 71.63.00.00-0, 71.53.00.00-0, 79.10.00.00-5, 

79.13.10.00-1, 79.34.22.00-0. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

31.10.2016. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą 

ofertę wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100) 

na warunkach określonych w pkt 10 SIWZ. 

III.2) ZALICZKI 

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 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o 

posiadaniu zdolności do należytego wykonania zamówienia czyli spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu sporządzonego w/g wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali: 1. co najmniej 2 usługi 

polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu - Menedżera Projektu - 

Inwestora Zastępczego, dla projektu polegającego na budowie - infrastruktury 

teleinformatycznej o wartości nadzorowanej inwestycji co najmniej 15 000 

000,00 PLN każda oraz o wartości wykonanej usługi minimum 500 000,00 

PLN każda. 2. co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera 

Kontraktu - Menedżera Projektu - Inwestora Zastępczego dla inwestycji 

obejmującej wykonanie - serwerowni komputerowej o łącznej wartości 

wykonanych prac budowalnych i instalacyjnych co najmniej 1 500 000,00 

PLN. Ponadto wymaga się aby zakres nadzorowanych prac budowalnych 

obejmował co najmniej: wykonanie robót ogólnobudowlanych, wykonanie 

instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem awaryjnym, wykonanie instalacji 

teletechnicznych, wykonanie klimatyzacji. 3. co najmniej 1 usługę polegającą 

na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu - Menedżera Projektu - Inwestora 

Zastępczego dla inwestycji obejmującej dostawę sprzętu teleinformatycznego 

(w tj.: serwer, macierz dyskowa, przełączniki - switch, router) o łącznej 

wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN 4. co najmniej 1 usługę polegającą na 

pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu - Menedżera Projektu - Inwestora 



Zastępczego dla projektu obejmującej opracowanie oprogramowania typu GIS 

o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN, Zamawiający dopuszcza możliwość 

łączenia w ramach jednej usługi kilku wskazanych wyżej warunków. W 

przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej 

walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia wartości inwestycji 

na walutę polską przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego na dzień zakończenia realizacji zadania wykazanego w celu 

potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o 

posiadaniu zdolności do należytego wykonania zamówienia czyli spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu sporządzonego w/g wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający 

żąda od Wykonawcy wykazania, że dysponuje lub będzie dysponował 

Zespołem Kluczowych Specjalistów tj. osób posiadających kwalifikacje i 

doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w skład 

którego wchodzą co najmniej: 1.1. Kierownik Zespołu Kluczowych 

Specjalistów, posiadający: a) wykształcenie wyższe techniczne b) 

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu / 

Kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach budowlanych w tym 

przynajmniej jeden z nich miał wartość nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN 

brutto, oraz obejmował swym zakresem: - budowę infrastruktury 

teleinformatycznej - budowę serwerowni - budowę systemu klimatyzacji, 1.2. 

Zespół ds. serwerowni składający się z 3 osób o następujących kwalifikacjache 

i doświadczeniu: 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży 

telekomunikacyjnej - posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im 

odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - aktualny wpis na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w 

nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych (liczone od daty uzyskania 

uprawnień budowlanych), 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży 



elektrycznej - posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - 

minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót 

sieciowych elektrycznych i elektroenergetycznych (liczone od daty uzyskania 

uprawnień budowlanych), 3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży 

konstrukcyjno - budowlanej posiadający: - uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - aktualny 

wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - minimum 2 lata 

doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót konstrukcyjno - 

budowlanych (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), 1.3. 

Ekspert ds. oprogramowania GIS, posiadający: a) doświadczenie zawodowe w 

nadzorowaniu co najmniej 2 projektów informatycznych z zakresu 

oprogramowania GIS o wartości minimum 1 500 000,00 PLN brutto każdy; 

1.4.Ekspert ds. sprzętu teleinformatycznego, posiadający: a)doświadczenie 

zawodowe w nadzorze nad dostawami sprzętu teleinformatycznego dla 2 

projektów teleinformatycznych o łącznej wartości dostarczanego sprzętu 

teleinformatycznego minimum 5 000 000,00 PLN brutto, 1.5.Ekspert ds. 

prawnych, posiadający: a)doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu co najmniej 2 postępowań o udzielnie zamówienia 

publicznego z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b)doświadczenie zawodowe w opracowaniu co najmniej 2 opinii / analiz 

prawnych dotyczących projektów inwestycyjnych; 1.6.Ekspert ds. promocji, 

posiadający: a)doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu co najmniej 2 

promocji dla projektów o łącznej wartości minimum 10 000 000,00 PLN 

brutto; 1.7.Ekspert ds. rozliczeń i przepływów finansowych posiadający: 

a)Wykształcenie wyższe ekonomiczne b)doświadczenie zawodowe w zakresie 

przeprowadzania rozliczeń finansowych i płatności w tym co najmniej dla 2 

projektów o łącznej wartości rozliczonych środków finansowych minimum 10 

000 000,00 PLN brutto. Informacje w zakresie certyfikatów-uprawnień: 

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 nie dopuszcza 

możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji w ramach zespołu 

przeznaczonego do realizacji zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu zdolności do 

należytego wykonania zamówienia czyli spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu sporządzonego w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ; 

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

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 do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 



 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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 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. 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; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 zasoby 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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 55 

 2 - Metodyka - 45 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

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. - w przypadku gdy przedłużeniu ulegnie 

umowa dla zamówienia pn.: Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 

świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 

otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej dla którego Wykonawca pełni rolę Inżyniera 

Kontraktu. 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)gdy zmiana postanowień umownych 

jest korzystna dla Zamawiającego, e)gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f)w przypadku 

gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę, g)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, h)w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie 

wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.ssm.silesia.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Śląska Sieć 

Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3 44-100 Gliwice www.ssm.silesia.pl e-

mail: biuro@ssm.silesia.pl tel. +48 32 441 90 00 fax. +48 32 441 90 16. 



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

ofert: 23.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. 

Bojkowska 37 lok. 3 44-100 Gliwice Sekretariat. 

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

ofert). 

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: tak 

 
 


