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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438530-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 194-438530

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Centrum Informatyki Statystycznej
al. Niepodległości 208
Warszawa
00-925
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Woźnak-Gać
Tel.:  +48 226083227
E-mail: A.Gac@stat.gov.pl 
Faks:  +48 226083866
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cis.stat.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 na adres podany powyżej

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:
Dostawa i instalacja 1500 sztuk bezterminowych licencji na zasoby typu Komputer do systemu audytu
oprogramowania LOG System wraz z ze świadczeniem gwarancji
Numer referencyjny: CIS-WAZ.271.12.2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:A.Gac@stat.gov.pl
http://cis.stat.gov.pl
http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
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48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup jest uzupełnieniem stanu licencyjnego oprogramowania systemu audytu oprogramowania LOG System
posiadanego przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje dostarczenia 1500 sztuk bezterminowych licencji
na zasoby typu Komputer do systemu audytu programowania LOG System wraz ze świadczeniem gwarancji na
zasadach opisanych w punkcie 4 do minimum 04.05.2025 r;

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 60 630.00 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości, 00-925 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 500 sztuk bezterminowych licencji na zasoby typu Komputer do
systemu audytu programowania LOG System wraz ze świadczeniem gwarancji na zasadach opisanych w
punkcie 4 do minimum 4.5.2025 r;
2. Zamawiający oczekuje dostarczenia bezterminowych licencji zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego
modelem licencyjnym systemu do audytu oprogramowania LOG System;
3. Zamawiający oczekuje scalenia dostarczonych licencji z licencjami już posiadanymi przez Zamawiającego
w taki sposób aby system LOG System używał tych licencji i interpretował je jako całość oraz wskazywał ich
sumę;
4. Posiadany przez Zamawiającego system LOG System jest objęty gwarancją do minimum 4.5.2025 r.
wraz z aktualizacjami systemu do najnowszej wersji. Zamawiający oczekuje kompatybilności licencji z każdą
zaktualizowaną wersją systemu LOG System przez czas trwania gwarancji systemu;
5. Bezterminowe licencje muszą zostać zainstalowane w systemie do audytu oprogramowania LOG System w
środowisku serwerowym znajdującym się w Centrum Przetwarzania Danych, zlokalizowanym w siedzibie GUS
w Warszawie, zarządzanym przez Centrum Informatyki Statystycznej;
6. Implementacja bezterminowych licencji w środowisku Zamawiającego musi odbywać się w miejscu
posadowienia systemu i nie może wpłynąć na pracę systemu oraz jego dostępność dla użytkowników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków gwarancji zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 630.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących i zdolności
technicznej zawodowej wykonawcy zobowiązani będą przedłożyć:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem
była dostawa oprogramowania, instalacja i wdrożenie systemu do audytu oprogramowania, o wartości minimum
50 000 PLN brutto, obejmującego minimum 2000 komputerów.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Warunek zostanie spełniony jeżeli:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu
zamówienia, posiadającą znajomość oprogramowania LogSystem Log5 oraz minimum roczne doświadczenie w
administrowaniu tym systemem.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki opisane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
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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: nie

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: 15/11/2018
Czas lokalny: 10:30

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: 15/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, pok 644, VI bl. B, 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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, na podstawie przesłanki
określonej na podstawie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów
1) Wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, będącego Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Formularz JEDZ należy złożyć jedynie w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ, o którym mowa
w pkt 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy podmiot wypełnia i
podpisuje odrębny formularz).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
– warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ, dla każdego z tych podmiotów (każdy
podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz) oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca
Polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia
oświadczenia (JEDZ), tych podwykonawców.
2) dowody potwierdzające, że dostawy o których mowa w pkt. 5.1.3 SIWZ zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
5) odpis z właściwego rejestru,
6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
8) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
9) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w pkt. 3)-8) w celu wykazania braku istnienia
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków
udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty odpowiadające
dokumentom wymienionym powyżej zgodnie z wymaganiami w pkt 7.7 SIWZ
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania w wysokości 1 800 PLN.
7. Oferta, dokumenty i oświadczenia, muszą być złożone w siedzibie Centrum Informatyki Statystycznej w
Warszawie, al. Niepodległości 208, pok. 635 w formie papierowej.
8. Dokument JEDZ należy złożyć jedynie elektronicznie pod adresem http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-
publiczne/jednolity-europejski-dokumentzamowienia/

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-384
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokumentzamowienia/
http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokumentzamowienia/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-384
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

