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- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Warszawa: Usługi w zakresie projektowania stron WWW
2017/S 224-466365
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Dmowski
Tel.: +48 226956685
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Faks: +48 226956019
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mazowieckie.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mazowieckie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy stanowiącej kompleksowe
rozwiązanie informatyczne, zintegrowane z istniejącym systemem zarządzania
dokumentacją (EZD), pozwalające na udostępnienie wys.
Numer referencyjny: BOU-IV.272.2.2017
II.1.2) Główny kod CPV
72413000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy
stanowiącej kompleksowe rozwiązanie informatyczne, zintegrowane z istniejącym
systemem zarządzania dokumentacją (EZD), pozwalające na udostępnienie
wysokiej jakości e-usług przez Zamawiającego oraz podległe Wojewodzie
Mazowieckiemu jednostki administracji rządowej, wraz z wykonaniem Formularzy
elektronicznych ePUAP, w ramach Projektu WiPER, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik do wzoru umowy.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy
stanowiącej kompleksowe rozwiązanie informatyczne, zintegrowane z istniejącym
systemem zarządzania dokumentacją (EZD), pozwalające na udostępnienie
wysokiej jakości e-usług przez Zamawiającego oraz podległe Wojewodzie
Mazowieckiemu jednostki administracji rządowej, wraz z wykonaniem Formularzy
elektronicznych ePUAP, w ramach Projektu WiPER, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik do wzoru umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji etapu II / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji etapu III / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji etapu ICzas realizacji etapu II / Waga:
20
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01.-14-3029/15.
II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa pn.:
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„Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w
województwie mazowieckim (WiPER)”.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca wykaże że dysponuje
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 2 500 000 PLN
(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek 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, zrealizował lub realizuje
(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części
przedmiotu umowy):
a) co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na budowie systemu
informatycznego zdefiniowanego jako zbiór powiązanych ze sobą elementów,
którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej o
wartości minimum 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) brutto każda (bez
kosztów sprzętu), w których zakresie weszło w szczególności:
I. wykonanie projektu technicznego wraz z projektem interfejsu,
II. wdrożenie systemu informatycznego,
III. przeprowadzenie testów odbiorowych,
IV. przeszkolenie użytkowników oraz administratorów,
V. opracowanie dokumentacji powykonawczej,
VI. świadczenie usługi wsparcia systemu,
b) co najmniej jedną usługę wdrożenia systemu informatycznego obejmującego
integrację z systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
c) co najmniej jedną usługę wdrożenia systemu informatycznego obejmującego
integrację z profilem zaufanym, oraz
d) co najmniej jedną usługę budowy systemu informatycznego obejmującego
udostępnienie e-usług – należy wskazać link do e-usług,
e) co najmniej jedną usługę obejmującą opracowanie wzorów e-formularzy
do przekazania do CRD (Centralne Repozytorium Dokumentów) – należy wskazać
link do gotowego formularza. W przypadku warunków pkt b) – pkt e), Zamawiający
dopuszcza wskazanie jednego systemu informatycznego spełniającego wszystkie
warunki jednocześnie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem projektowym.
Wymagania dotyczące zespołu zostały określone w rozdziale IV SIWZ.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu dowód wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy oraz przedstawić dowód zawarcia ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji umowy o zamówienie publiczne, o
wartości nie mniejszej niż całkowita wartość oferty brutto.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/01/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Biuro Obsługi Urzędu pok.
52.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców
wniesienia wadium
w wysokości 23 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące zł).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

4z5

2017-11-22 11:50

Usługi - 466365-2017 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:466365-2017...

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z późn zm.).
3Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy.
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego nr 72 1010
1010 0137 1013 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w
postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy znak
BOU-IV.272.2..2017”.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2017
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