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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320038-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, 
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2021/S 121-320038

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, w imieniu i na rzecz 
którego działa: Centrum Informatyki Statystycznej
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Woźniak-Gać
E-mail: A.Gac@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 226083227
Faks:  +48 226083866
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cis.stat.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jedn. budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej podporządkowana jedn. administracji 
rządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyka statystyczna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej w realizacji projektu Wrota Statystyki
Numer referencyjny: CIS-WAZ.271.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
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72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej w realizacji projektu Wrota 
Statystyki.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie informatycznej asysty eksperckiej w zakresie:
1) opracowania szczegółowej architektury projektu Wrót statystyki:
2) opracowania analizy wymagań funkcjonalnych produktów;
3) opracowania projektów technicznych produktów na podstawie wymagań architektury projektu Wrót statystyki;
4) projektowania poszczególnych produktów projektu;
5) testowania i wdrożenia poszczególnych produktów projektu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwierają załączniki nr 1 i umowa załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: zastępowalność kluczowego personelu” „ZP” / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie osoby niepełnosprawnej „S” / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Wrota statystyki”, na podstawie podpisanego w dniu 27 stycznia 
2020 r. porozumienia o dofinansowanie nr POPC. 02.03.01-00-0077/19-00 w ramach w programu operacyjnego 
Polska cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 
„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000,00 PLN przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. wykażą się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co 
najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było świadczenie usług informatycznej asysty eksperckiej 
przy wdrożeniu systemu informatycznego, który:
a) został wdrożony na podstawie umowy opiewającej na nie mniej niż 1 000 000,00 PLN brutto,
b) wymagał opracowania dokumentacji projektowej,
c) wymagał zaprojektowania i wdrożenia struktur bazodanowych,
d) wymagał wykonania prac programistycznych;
2. wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą 
uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia publicznego posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
niezbędne do wykonania zamówienia w rozdziale VIII SWZ:
1. architekt systemowy – wymagania opisane pkt 4.2.1 SWZ,
2. programista – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.2 SWZ,
3. architekt systemowy – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.3 SWZ,
4. architekt systemowy – wymagania opisane w pkt 4.2.4 SWZ,
5. architekt systemowy – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.5 SWZ,
6. front-end developer – 3 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.6 SWZ,
7. back-end developer – 3 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.7 SWZ,
8. programista – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.8 SWZ,
9. programista – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.9 SWZ,
10. programista – 3 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.10 SWZ,
11. programista – 3 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.11 SWZ,
12. deweloper – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.12 SWZ,
13. architekt systemowy – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.13 SWZ,
14. architekt systemowy – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.14 SWZ,
15. architekt systemowy – wymagania opisane w pkt 4.2.15 SWZ,
16. front-end developer – 2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.16 SWZ,
17. back-end developer –2 osoby – wymagania opisane w pkt 4.2.17 SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2023 r. lub do 
wyczerpania maksymalnej liczby 91 000 godzin roboczych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako 
pierwsze.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia
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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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba pełnomocnika zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, Warszawa, 
POLSKA.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 139.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu UE, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie 
zostaną mu przyznane.
4. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi: posiadać konto na elektronicznej platformie 
usług administracji publicznej (ePUAP) oraz posiadać konto wykonawcy na miniPortalu. Szczegółowe 
informacje znajdują się w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX (Środki ochrony prawnej) ustawy Pzp przysługują 
wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp jak dla 
postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy.
2. Zgodnie z art. 513 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia tym na projektowane postanowienie umowy 
lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
4. Zgodnie z art. 515 Pzp Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne lub w terminie okres.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2021
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