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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1239-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi przetwarzania danych
2017/S 001-001239
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
Osoba do kontaktów: Ryszard Wojciechowski
00-844 Warszawa
Polska
Tel.: +48 223720273
E-mail: ryszard.wojciechowski@kzgw.gov.pl
Faks: +48 223720295
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kzgw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
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Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Kod NUTS PL
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK”.
Zamówienie pn. „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK” jest elementem projektu pn. „Informatyczny System
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (w skrócie Projekt ISOK), realizowanego w ramach VII osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt ISOK współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VII – Społeczeństwo
informacyjne – budowa elektronicznej administracji (Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-025/09-00
zawarta w Warszawie w dniu 30 lipca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz współfinansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Umowa nr 16/2012/Wn50/NZ-LZ/D
zawarta w Warszawie w dniu 12 stycznia 2012 r. z aneksami).
Wdrożony System ISOK ma stanowić wsparcie służb zarządzania kryzysowego oraz obywateli w momencie
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń występujących w atmosferze, w szczególności ma służyć zwiększeniu
bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem tych zagrożeń. System
ISOK będzie konsolidował informacje z istniejących systemów informatycznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej (KZGW) i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK), a także przetwarzał i udostępniał nowe
produkty oraz usługi zarówno podmiotom odpowiedzialnym i zaangażowanym w zarządzanie kryzysowe w
Polsce, jak i obywatelom. Podstawową cechą systemu będzie udostępnianie usług sieciowych w architekturze
SOA oraz usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. System ISOK będzie w sposób zasadniczy wspierał
wypełnienie głównych zobowiązań wdrożeniowych Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania
nim), które polegają na konieczności publicznego udostępniania wstępnej oceny ryzyka powodziowego
(WORP), map zagrożenia powodziowego (MZP), map ryzyka powodziowego (MRP) i planów zarządzania
ryzykiem powodziowym. Budowana platforma informatyczna Systemu ISOK – poprzez udostępnianie narzędzi
pomagających w rozpoznawaniu oraz ostrzeganiu przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi,
hydrologicznymi oraz zdarzeniami technologicznymi (synergicznymi) – będzie narzędziem wsparcia systemu
zarządzania kryzysowego w Polsce. System będzie również zestawem narzędzi (aplikacji) wspomagających
zarówno działania związane z szeroko pojętym zarządzaniem gospodarką wodną – w szczególności poprzez
udostępnienie narzędzi do realizacji rutynowych i incydentalnych zadań związanych z zarządzaniem,
aktualizacją, przetwarzaniem czy udostępnianiem danych (np. przetwarzanie danych związanych z
prowadzeniem katastru wodnego, przetwarzanie danych dotyczących zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa,
obsługę pozwoleń wodnoprawnych, informowanie o stanie zagrożeń, przeprowadzanie wymaganych analiz z
wykorzystaniem informacji geoprzestrzennej, czy generowanie raportów).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72310000, 72263000, 72265000, 72266000, 72268000, 72100000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Budowana platforma informatyczna Systemu ISOK – poprzez udostępnianie narzędzi pomagających w
rozpoznawaniu oraz ostrzeganiu przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, hydrologicznymi
oraz zdarzeniami technologicznymi (synergicznymi) – będzie narzędziem wsparcia systemu zarządzania
kryzysowego w Polsce. System będzie również zestawem narzędzi (aplikacji) wspomagających zarówno
działania związane z szeroko pojętym zarządzaniem gospodarką wodną – w szczególności poprzez
udostępnienie narzędzi do realizacji rutynowych i incydentalnych zadań związanych z zarządzaniem,
aktualizacją, przetwarzaniem czy udostępnianiem danych (np. przetwarzanie danych związanych z
prowadzeniem katastru wodnego, przetwarzanie danych dotyczących zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa,
obsługę pozwoleń wodnoprawnych, informowanie o stanie zagrożeń, przeprowadzanie wymaganych analiz z
wykorzystaniem informacji geoprzestrzennej, czy generowanie raportów).

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 850 000 PLN
(słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy w:
2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej – nr rachunku: NBP 30 1010 1010 0033 8813 9120 0000. z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na »Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK«”. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej. Wadium wniesione w pieniądzu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przechowuje na
rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopie wpłaty
wadium.
4. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, dokument (poręczenia lub gwarancji)
należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca złożenie oryginału takiego dokumentu wadialnego w oddzielnej
kopercie, a jego kopii w ofercie.
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5. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez
poręczyciela zawierający informacje o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wdrożenie produkcyjne
Systemu ISOK” ważny przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie
poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał
pisemnej gwarancji udzielonej przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe,
obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja
stanowi wadium na rzecz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK” ważne przez okres związania ofertą, określony w
niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5
Ustawy.
7. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał
pisemnej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą
określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wdrożenie produkcyjne
Systemu ISOK” ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta
do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wypłaty
wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej wyłącznie w
przypadku, gdy z treści dokumenty gwarancji będzie jednoznacznie wynikało, iż zwrot oryginału dokumentu
do wystawcy nie powoduje wygaszenia gwarancji, a wypłata świadczenie z gwarancji nie jest uzależniona od
okazania oryginału dokumentu.
9. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz.
1158 ze zm.) Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający
informacje o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK” ważne
przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do nieodwołalnej,
bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wypłaty wadium w
przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
11. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 Ustawy.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku
wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, Wykonawca winien przedłożyć zobowiązanie podmiotu
udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy, tj. zatrzymania wadium przez
Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
12.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
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12.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy,
12.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Przed zawarciem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu na jego żądanie
sporządzoną w formie pisemnej umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby w
umowie wskazać co najmniej:
1) oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji
działalności gospodarczej),
2) cel gospodarczy,
3) zakresy zadań poszczególnych Wykonawców,
4) odpowiedzialność solidarną Wykonawców za realizację zamówienia i jako wierzycieli Zamawiającego,
5) zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego,
6) okres obowiązywania umowy,
7) określenie sposobu reprezentacji Wykonawców wobec Zamawiającego,
8) zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.
Przed zawarciem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej na
żądanie Zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie)
i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i
oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje
w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał
to w JEDZ.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
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f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa
w pkt. 1 a) SIWZ powyżej (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia.
g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w
formie JEDZ.
h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany
jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. Brak informacji będzie uznany za
zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
i) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa dokumenty JEDZ dotyczące
podwykonawców.
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22
Ustawy.
e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składanek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumenty.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić w/w
dokumenty.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. V.1.2) lit. a) SIWZ
(dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.2 lit. a)
SIWZ).
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert w wysokości określonej przez Zamawiającego w pkt. V.1.2) lit. b) SIWZ
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(dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.2) lit. b)
SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: A) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą,
niż 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 20 000 000 PLN (słownie:
dwadzieścia milionów złotych).
W celu porównania spełnienia warunków określonych w pkt. V.1 SIWZ Zamawiający dokona przeliczenia
wartości podanych w walucie innej, niż polski złoty po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień ogłoszenia
zamówienia. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi
w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako
podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o
niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunków wskazanych w pkt. V.1.1) lit. a SIWZ).
b) Dowodów określających, czy usługi opisane w pkt. V.1.1) lit. a) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, w przypadku usług o charakterze ciągłym lub okresowym są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku oświadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej nie 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz ma potwierdzać spełnianie
warunków wskazanych w pkt. V.1.1) lit. b) SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:
a) wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum następujące zamówienia:
Warunek 1
Zrealizowany i odebrany projekt informatyczny, którego przedmiotem było wytworzenie oprogramowania
według zdefiniowanych wymagań, obejmujący analizę przedwdrożeniową, zaprojektowanie, wytworzenie oraz
wdrożenie oprogramowania, spełniający poniższe wymagania:
a. System pracował w rozproszonej geograficznie strukturze na obszarze całego kraju, min. w 3 województwach
(jednostkach podziału administracyjnego wyższego stopnia kraju) gdzie liczba lokalizacji użytkowników
końcowych była nie mniejsza niż 50 (przez pojedynczą lokalizację rozumieć należy pojedyncze miasto lub
miejscowość).
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b. 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.
c. System wyposażony był w funkcjonalność umożliwiającą udostępnianie i edycję danych przez przeglądarkę
internetową.
d. System obsługiwał co najmniej 500 użytkowników.
e. System korzystał z relacyjnej bazy danych.
o wartości wymienionych wyżej prac min. 3 000 000 PLN brutto (tj. z wyłączeniem wartości innych elementów
systemu, w tym z wyłączeniem pozyskania i migracji danych, infrastruktury sprzętowej, licencji oprogramowania
firm trzecich oraz utrzymania).
Wykonawca wykaże wartość zrealizowanego zamówienia z wyłączeniem wszystkich innych wartości, w tym z
wyłączeniem pozyskania i migracji danych, infrastruktury sprzętowej, licencji oprogramowania firm trzecich oraz
utrzymania.
Warunek 2
Zrealizowany i odebrany projekt informatyczny, którego przedmiotem było wytworzenie oprogramowania według
zdefiniowanych wymagań obejmujący analizę przedwdrożeniową, zaprojektowanie, wytworzenie, wdrożenie i
utrzymanie oprogramowania, spełniający poniższe wymagania:
a. System obsługiwał minimum 500 użytkowników, w tym minimum 200 pracujących jednocześnie tzn.
wykonujących odczyt oraz zapis w bazie danych.
b. System wspomagał realizację procesów biznesowych organizacji.
c. System korzystał z relacyjnej bazy danych.
o wartości wymienionych wyżej prac min. 10 000 000 PLN brutto (tj. z wyłączeniem wartości innych
elementów systemu, w tym z wyłączeniem pozyskania i migracji danych, infrastruktury sprzętowej oraz licencji
oprogramowania firm trzecich).
Wykonawca wykaże wartość zrealizowanego zamówienia z wyłączeniem wszystkich innych wartości, w tym
z wyłączeniem pozyskania i migracji danych, infrastruktury sprzętowej oraz licencji oprogramowania firm
trzecich.
Warunek 3
Projekt informatyczny, którego przedmiotem było zaprojektowanie i wdrożenie publicznie dostępnego geoportalu
udostępniającego usługi sieciowe zgodnie ze specyfikacją Open Geospatial Consortium (w tym, co najmniej
usługi przeglądania WMS, pobierania WFS oraz wyszukiwania CSW), gdzie wartość umowy wynosiła, co
najmniej 500 000 PLN brutto.
Przez geoportal Zamawiający rozumie aplikację działającą w przeglądarce internetowej umożliwiającą dostęp
do usług Infrastruktury Danych Przestrzennych pochodzących z węzłów infrastruktury znajdujących się w wielu
lokalizacjach.
Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia wymagań warunków 1-3 przez to samo zamówienie.
b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
Lp Stanowisko
w projekcie (minimalna wymagana liczba osób) Wymagania Zamawiającego – Doświadczenie Zakres
informacji, jaką powinien przedstawić Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku
Zespół kierowniczy
1 Kierownik Projektu a) wykształcenie wyższe,
b) posiada certyfikat z metodyki zarządzania projektami:
— Prince2 Practitioner
lub Project Management Professional (PMP)
— lub równoważny*;
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c) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 5-letnie doświadczenie** w zarządzaniu projektami
informatycznymi;
d) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej jednym zakończonym sukcesem
projekcie (odebranym przez zamawiającego) polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu
systemu informatycznego, o czasie trwania nie krótszym niż 6 miesięcy i wartości umowy nie mniejszej, niż 10
000 000 PLN brutto;
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykaz doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi/ pełnienie funkcji Kierownika Projektu.
— Informacja o podstawie do dysponowania
2 Z-ca Kierownika Projektu a) wykształcenie wyższe,
b) posiada certyfikat z metodyki zarządzania projektami:
— Prince2 Practitioner lub
— lub Project Management Professional (PMP)
— lub równoważny*;
c) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w zarządzaniu projektami
informatycznymi;
d) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Kierownika Projektu lub Zastępcy Kierownika Projektu w co najmniej
jednym zakończonym sukcesem (odebranym przez zamawiającego) projekcie polegającym na zaprojektowaniu,
wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego o wartości umowy nie mniejszej niż 10 000 000 PLN
brutto;
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykaz doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi/ pełnienie funkcji Kierownika lub z-cy
Kierownika Projektu.
— Informacja o podstawie do dysponowania
Zespół projektowo – produkcyjny
3 Główny Architekt a) wykształcenie wyższe,
b) posiada certyfikat TOGAF 8 lub 9 Certified lub równoważny*,
c) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 2-letnie doświadczenie** w zakresie systemów informatycznych
zorientowanych na usługi (SOA) i wykorzystujących bazy danych,
d) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 5-letnie doświadczenie** w tworzeniu architektury systemów;
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e) w ciągu ostatnich 3 lat, brał udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym swym zakresem budowę
architektury systemów informatycznych i był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT takiego
systemu, a wartość umowy była większa niż 10 000 000 PLN brutto,
f) posiada minimum 2- letnie doświadczenie** w zakresie posługiwania się językiem UML 2.0;
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu, nazwa projektu
— Wartość projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w tworzeniu architektury systemów/pełnienie funkcji Głównego Architekta.
— Informacja o podstawie do dysponowania
4 Projektant
(3 osoby) a) wykształcenie wyższe
b) posiada certyfikat:
— Oracle Certified Professional Developer dla Java EE
— lub Microsoft Certified Professional Developer dla .NET Framework
— lub równoważny*;
c) posiada minimum 2 letnie doświadczenie** w zakresie posługiwania się językiem UML 2.0,
d) posiada minimum 2 letnie doświadczenie** w zakresie projektowania architektury systemów zorientowanych
na usługi (SOA) i systemów w architekturze wielowarstwowej,
e) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w zakresie projektowania komponentów
systemów informatycznych,
f) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Projektanta w co najmniej jednym projekcie polegającym na
zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, o czasie trwania nie krótszym niż 6
miesięcy i wartości umowy nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto,
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie projektowania komponentów systemów informatycznych/pełnienie funkcji
Projektanta.
— Informacja o podstawie do dysponowania
5 Kierownik produkcji a) wykształcenie wyższe
b) posiada certyfikat:
— Oracle Certified Professional Java Programmer lub
— Microsoft Certified Technology Specialist dla .NET Framework,
— lub równoważny*,
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c) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 2-letnie doświadczenie** w zarządzaniu zespołem programistów w
projekcie o wartości umowy nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto;
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie.
— Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z
Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zarządzaniu zespołem programistycznym
— Informacja o podstawie do dysponowania
6 Programista –
Ekspert ESB a) wykształcenie wyższe,
b) posiada certyfikat:
— Oracle Certified Professional Java Programmer lub
— Microsoft Certified Technology Specialist dla .NET Framework,
— lub równoważny*.
c) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w 2 projektach, które obejmowały wdrożenie i konfigurację systemu
opartego o szynę usług (ESB);
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie.
— Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z
Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w programowaniu i konfiguracji szyny ESB.
— Informacja o podstawie do dysponowania
7 Programista –
Ekspert SOA a) wykształcenie wyższe
b) posiada certyfikat:
— Oracle Certified Professional Java Programmer lub
— Microsoft Certified Technology Specialist dla .NET Framework
— lub równoważny*;
c) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w 2 projektach, których celem było wdrożenie systemu informatycznego
zorientowanego na usługi (SOA);
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
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— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w programowaniu systemów w architekturze SOA
— Informacja o podstawie do dysponowania
8 Programista –
Ekspert GIS
(2 osoby) a) wykształcenie wyższe,
b) posiada minimum 3 – letnie doświadczenie** zawodowe i kwalifikacje w zakresie programowania aplikacji
GIS potwierdzone certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania GIS, które Wykonawca zamierza
wykorzystać do budowy systemu ISOK,
c) brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modernizacji
systemu GIS o wartości umowy co najmniej 1 000 000 PLN brutto, jako programista aplikacji GIS.
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w programowaniu w systemach GIS.
— Informacja o podstawie do dysponowania
9 Programista –
Ekspert Portalowy a) wykształcenie wyższe,
b) posiada certyfikat:
— Oracle Certified Professional Java Programmer lub
— Microsoft Certified Technology Specialist dla .NET Framework,
— lub równoważny*.
c) posiada minimum 3 – letnie doświadczenie** zawodowe i kwalifikacje w zakresie programowania
d) w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w dwóch projektach, których produktem było wytworzenie portalu opartego
o CMS lub innych portali informacyjnych.
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania w
rozwiązaniach portalowych
— Informacja o podstawie do dysponowania
Zespół Testów
10 Kierownik Testów a) wykształcenie wyższe,
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b) posiada certyfikat ISTQB Test Manager lub równoważny*,
c) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w zakresie zarządzania zespołem testerów,
w tym w co najmniej jednym projekcie polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu
informatycznego, o czasie trwania nie krótszym niż 6 miesięcy i umowie nie mniejszej, niż 10 000 000 PLN
brutto,
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem testowym oraz wytwarzania procedur i scenariuszy
testowych testowania systemów informatycznych.
— Informacja o podstawie do dysponowania
11 Tester
(4 osoby) a) wykształcenie wyższe,
b) posiada certyfikat ISTQB Foundation lub równoważny*,
c) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 2-letnie doświadczenie** w zakresie testowania systemów
informatycznych,
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie testowania systemów informatycznych.
— Informacja o podstawie do dysponowania
Zespół analityczny
12 Główny analityk a) wykształcenie wyższe
b) znajomość UML 2.0 potwierdzona certyfikatem OMG Certified UML Profesional lub równoważnym*;
c) udział w co najmniej:
— jednym szkoleniu z zakresu analizy biznesowej,
— oraz jednym szkoleniu z zakresu identyfikacji lub zarządzania wymaganiami,
— oraz jednym szkoleniu z zakresu modelowania procesów biznesowych,
d) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 5-letnie doświadczenie** w zakresie analizy systemów
informatycznych;
e) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Głównego Analityka w co najmniej jednym projekcie polegającym na
zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego z o czasie trwania nie krótszym niż 6
miesięcy i umowie nie mniejszej, niż 10 000 000 PLN brutto.
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
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— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji Głównego
Analityka.
— Informacja o podstawie do dysponowania
13 Analityk biznesowy Ekspert GIS ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej a) wykształcenie wyższe,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie** w zakresie prowadzenia analizy systemów związanych z
przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych w szczególności Web GIS, oraz zadania normalizacyjne
związane z infrastrukturą danych przestrzennych,
c) brał udział jako analityk lub projektant, w co najmniej 1 projekcie informatycznym polegającym na budowie
systemu zawierającego geoportal oraz usługi Infrastruktury Danych Przestrzennych (w tym, co najmniej
usługi przeglądania WMS, pobierania WFS oraz wyszukiwania CS-W). Przez geoportal Zamawiający rozumie
aplikację działającą w przeglądarce internetowej umożliwiającą dostęp do usług Infrastruktury Danych
Przestrzennych pochodzących z węzłów infrastruktury znajdujących się w wielu lokalizacjach o wartości umowy
minimum
500 000 PLN brutto.
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji
Analityka.
— Informacja o podstawie do dysponowania
14 Analityk biznesowy –
Ekspert Map
a) wykształcenie wyższe,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie** w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych
GIS,
c) brał udział, jako analityk lub projektant, w co najmniej 1 projekcie informatycznym polegającym na budowie
systemu GIS, którego zakres obejmował m.in. import, migrację i przetwarzanie danych mapowych na masową
skalę (wektorowych i rastrowych), o wartości umowy minimum 1 000 000 PLN brutto.
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym;
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy;
— Okres realizacji projektu;
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
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Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji
Analityka.
— Informacja o podstawie do dysponowania
15 Analityk biznesowy Ekspert dziedzinowy
a) wykształcenie wyższe
b) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w projektach związanych z ochroną
środowiska, gospodarką wodną,, hydrologią i meteorologią oraz analizą czynników środowiskowych;
c) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Analityka w co najmniej jednym projekcie informatycznym o wartości
umowy nie mniejszej, niż 1 000 000 PLN brutto;
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji
Analityka.
— Informacja o podstawie do dysponowania
16 Analityk systemowy
(4 osoby) a) wykształcenie wyższe
b) znajomość UML 2.0 potwierdzona certyfikatem OMG Certified UML Profesional lub równoważnym*;
c) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w zakresie analizy systemów
informatycznych;
d) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Analityka systemowego w co najmniej jednym projekcie informatycznym
o wartości umowy nie mniejszej, niż 3 000 000 PLN brutto;
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji
Analityka.
— Informacja o podstawie do dysponowania
17 Ekspert ds. Jakości (ITIL) a) wykształcenie wyższe
b) posiada certyfikat ITIL Expert lub równoważny*;
c) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 5-letnie doświadczenie** w projektach informatycznych, w tym w co
najmniej jednym projekcie o wartości umowy nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto;
d) posiada doświadczenie w administrowaniu tworzeniu procedur obsługi gwarancyjnej oraz procedur
zarządzania incydentami i problemami;
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Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w projektach informatycznych/ w zakresie przeglądu jakości projektów
informatycznych.
— Informacja o podstawie do dysponowania
18 Analityk ds. bezpieczeństwa
a) wykształcenie wyższe
b) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w projektach jako analityk ds.
bezpieczeństwa, gdzie tworzył procedury bezpieczeństwa zgodne z obecnym prawodawstwem, w tym minimum
z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz w zakresie systemów zarządzania tożsamością);
c) posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych z zakresu prowadzenia
audytu bezpieczeństwa informacji CISA lub CISSP poświadczona ważnym certyfikatem CISA lub CISSP lub
„równoważnym”.
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych/pełnienie funkcji
Analityka.
— Informacja o podstawie do dysponowania
Zespół wdrożeń
19 Kierownik Wdrożenia a) wykształcenie wyższe
b) w ciągu ostatnich 10 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w projektach informatycznych w zakresie
zarządzania zespołem wdrożeniowym, którego zadaniem było wdrażanie systemów informatycznych opartych o
architekturę ESB
c) brał udział, jako Kierownik Wdrożenia, w co najmniej 1 projekcie informatycznym, którego zakres obejmował
m.in. instalację i konfiguracje systemu opartego architekturę SOA i szynę ESB, o wartości umowy minimum 3
000 000 PLN brutto;
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
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Wykazać doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem wdrożeniowym w projektach opartych o architekturę
ESB.
— Informacja o podstawie do dysponowania
20 Wdrożeniowiec
(3 osoby) a) wykształcenie wyższe
b) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 2-letnie doświadczenie** w zakresie wdrażanie systemów
informatycznych opartych architekturę ESB;
c) brał udział, jako wdrożeniowiec, w co najmniej 1 projekcie informatycznym, którego zakres obejmował m.in.
instalację i konfiguracje systemu opartego architekturę SOA i szynę ESB, o wartości umowy minimum 1 000
000 PLN brutto
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych
— Informacja o podstawie do dysponowania
21 Administrator GIS
a) wykształcenie wyższe
b) Posiada minimum 5-letnie doświadczenie** w zakresie administrowania i konfiguracji systemów
informatycznych GIS
c) brał udział, jako administrator lub inżynier aplikacyjny, w co najmniej 1 projekcie informatycznym polegającym
na budowie systemu informatycznego GIS, którego zakres obejmował m.in. instalację i konfiguracje systemu,
zasilenie systemu danymi i szkolenia o wartości umowy minimum 1 000 000 PLN brutto
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie zarządzania administrowania i konfiguracji systemów klasy GIS, w
szczególności bazą obiektów geoprzestrznnych.
— Informacja o podstawie do dysponowania
22 Administrator baz danych
a) wykształcenie wyższe
b) w ciągu ostatnich 3 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w zakresie konfiguracji i zarządzania bazami
danych oraz środowiskami systemów informatycznych;
c) brał udział, jako administrator baz danych, w co najmniej 1 projekcie informatycznym, którego zakres
obejmował m.in. instalację i konfiguracje systemu, zasilenie systemu danymi i szkolenia o wartości umowy
minimum 1 000 000 PLN brutto
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
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— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania relacyjną bazą danych.
— Informacja o podstawie do dysponowania
23 Administrator bezpieczeństwa a) wykształcenie wyższe
b) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie** w zakresie administrowaniem i zarządzaniem
bezpieczeństwem w systemach informatycznych;
c) posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych z zakresu prowadzenia
audytu bezpieczeństwa informacji CISA lub CISSP poświadczona ważnym certyfikatem CISA lub CISSP.
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie administrowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem w systemach
informatycznych.
— Informacja o podstawie do dysponowania
24 Ekspert ds. baz danych przestrzennych a) wykształcenie wyższe
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie** w zakresie projektowania baz danych GIS oraz znajomość
relacyjnych baz danych potwierdzone certyfikatem OCP lub równoważnym*,
c) udział w co najmniej 1 projekcie polegającym na budowie bazodanowych systemów informatycznych
zawierających dane przestrzenne o wartości umowy minimum 1 000 000 PLN brutto, jako specjalista ds. baz
danych przestrzennych
Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. – Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie budowy systemów informatycznych zawierających dane przestrzenne.
— Informacja o podstawie do dysponowania
25 Ekspert ds. e-learning a) wykształcenie wyższe
b) w ciągu ostatnich 5 lat nabył minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowania strategii szkoleniowej,
administracji platformami szkoleniowymi, przygotowania materiałów dla szkoleń online przygotowanych
wraz z ekspertami merytorycznymi, koordynowania projektów szkoleń online we współpracy z obszarami
merytorycznymi;
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c) posiada doświadczenie w zakresie wskazanym w podpunkcie b) potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch
projektach w ciągu ostatnich pięciu lat, których przedmiotem było przygotowanie i uruchomienie szkoleń on
line (szkolenia na platformie e-learning). Wartość każdego z projektów wynosiła co najmniej 100 000 PLN
i dotyczyła przygotowania co najmniej 50 lekcji o łącznym czasie nie mniejszym, niż 100h. Przez udział w
projekcie należy rozumieć realizację materiału szkoleniowego. – Oświadczenie potwierdzające wykształcenie
wyższe oraz informacja o sposobie komunikowania się z Zamawiającym
— Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
— Dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
— Okres realizacji projektu
— Wartość projektu, nazwa projektu
— Szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z wymienionych projektów:
Nazwa systemu
Wykazać doświadczenie w zakresie e-learningu.
— Informacja o podstawie do dysponowania
Uwaga!
* Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat,
który:
— jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest
rozumiane jako:
analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat (np. zarządzanie bazami
danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracją bazami danych,
programowaniem, etc.),
analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert),
analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu (np.
konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, lub liczba lat pracy w
danej roli, etc.),
— potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być
potwierdzone egzaminem).
** liczba lat doświadczenia liczona jest jako suma okresów pracy/świadczenia usług w danej roli.
Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania
się Wykonawcy i osób wykonujących zamówienie z Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania
dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności
komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym.
Wykonawca informacyjnie w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskaże
sposób komunikowania się danej osoby z Zamawiającym (np.: w języku polskim, za pośrednictwem
tłumacza).
Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może pełnić więcej, niż jednej z ról
zdefiniowanych przez Zamawiającego.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena (wynagrodzenie) brutto. Waga 30
2. Termin realizacji zamówienia. Waga 10
3. Kompetencje zespołu. Waga 10
4. Liczba osobodni przeznaczona na dodatkowe usługi serwisowe w okresie gwarancji. Waga 20
5. Koncepcja realizacji zamówienia. Waga 30

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
KZGW/ISOK-5/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.2.2017 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 5.2.2017 - 12:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Nr
Projektu:POIG.07.01.00-00-025/09.

VI.3)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia
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1. Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą.
2. Umowa zostanie zawarta na okres do 30.3.2017.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
6 Ustawy, w zakresie funkcjonalności systemu ISOK, m.in. rozwiązań portalowych, workflow, optymalizacji
i strojenia systemu, rozbudowy funkcjonalności SIGW, modyfikacji wynikających ze zmian w przepisach
powszechnie obowiązujących oraz z dyrektywy i specyfikacji INSPIRE. Zamówienia uzupełniające będą
realizowane na warunkach wynikających z umowy na zamówienie podstawowe w zakresie gwarancji, procedury
odbiorowej, warunków płatności, odpowiednio do przedmiotu zamówienia uzupełniającego.
1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.kzgw.gov.pl informacji
dotyczących:
— kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia,
— firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
— ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
1.1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o przynależności, braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1 Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Załącznika 1 (Oferta Wykonawcy) jest możliwa
tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany Umowy w szczególności w przypadkach i na warunkach określonych poniżej:
a) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione w świetle rozwoju technologicznego lub wymagań
funkcjonalnych Systemu ISOK,
b) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami
w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, pod warunkiem, że są one konieczne ze względu na
dostosowanie zakresu lub sposobu lub harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy do nowych warunków,
c) w przypadku konieczności dostosowania Systemu ISOK do innych przedsięwzięć informatycznych
realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione
ze względu na interes Zamawiającego,
d) w przypadku konieczności dostosowania Systemu ISOK do planowanych lub dokonanych zmian w
organizacji któregokolwiek z Zamawiających, pod warunkiem, że zmiany takie są konieczne do zapewnienia
prawidłowego działania Systemu ISOK i realizacji związanych z nim celów Podprojektu (z zastrzeżeniem,
że dostosowanie Systemu ISOK wymagać będzie istotnej zmiany Przedmiotu Umowy; w przeciwnym razie
dostosowanie nie będzie uważane za zmianę Umowy w rozumieniu niniejszego pkt 1); przez ww. zmiany
w organizacji Zamawiających Strony rozumieją w szczególności wszelkie zmiany w strukturze organów
administracji publicznej odnoszące się do Zamawiających, w tym przejęcie obowiązków któregokolwiek z
Zamawiających przez inne/nowe podmioty,
e) w przypadku, gdy z wyników przeprowadzonej kontroli jakości wynika konieczność wprowadzenia zmian,
których celem będzie zmiana terminów lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że
wprowadzone zmiany będą miały na celu realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli jakości,
f) w przypadku zmiany okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu ISOK, co wymaga podpisania aneksu
do umów o dofinansowanie, których stroną jest Zamawiający, możliwa jest m.in. zmiana terminów wykonania
Przedmiotu Umowy.
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2. W wyniku zmiany Umowy w okolicznościach opisanych powyżej, zmianie ulec może w szczególności
wynagrodzenie Wykonawcy, termin realizacji zamówienia lub sposób lub technologia wykonania zamówienia.
3 Zmiana postanowień Umowy o charakterze nieistotnym w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych, możliwa jest na zasadach określonych w procedurze zarządzania zmianą, która zostanie
opracowana przez Wykonawcę w ramach Planu Podprojektu i przedstawiona do zaakceptowania przez
Zamawiającego.
4 Wszelkie zmiany Dokumentacji Systemu, w szczególności Projektu Technicznego, wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności (dokument podpisany przez uprawnionych przedstawicieli każdej ze Stron).
Dokumentacja powinna być zaktualizowana (wersja jednolita) najpóźniej na moment podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego Systemu ISOK.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02- 676 Warszawa
Polska

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18.1. Środki ochrony prawnej, które przysługują
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, są określone w Dziale VI
ustawy.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
18.3. 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.
18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.
18.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i w pkt 18.7 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
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18.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
18.11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez
Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.12.2016
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