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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329112-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
2019/S 134-329112

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Hoffman
Tel.:  +48 616267080
E-mail: zamowienia@umww.pl 
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.umww.pl/292---648---k_zamowienia-publiczne
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
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:
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem
standardowym i systemowym, cd. nazwy poniżej
Numer referencyjny: BGW-III.272.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
38221000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia@umww.pl
www.umww.pl
https://bip.umww.pl/292---648---k_zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Cd. nazwy: dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy
danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych
komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania).
Przedmiotem zamówienia jest:
— w zakresie Części nr 1: dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej
z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników
aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW,
przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury
teleinformatycznej i oprogramowania),
— w zakresie Części nr 2: dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym i
systemowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem
standardowym i systemowym, cd. poniżej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38221000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

II.2.4) Opis zamówienia:
Cd. nazwy części: dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i
zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi
dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej
z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników
aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW,
przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury
teleinformatycznej i oprogramowania).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4a do SIWZ – SOPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność prototypu / Waga: 28
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia / Waga: 8
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 662
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w następującym zakresie zamówienia:
a. przeprowadzenie szkoleń z obsługi elementów aplikacyjnych GIS dla dodatkowej liczby pracowników
UMWW, nieprzekraczającej 5 (słownie: pięciu) grup 10-osobowych, co łącznie z zamówieniem podstawowym
da liczbę do 261 osób. Opcja realizacyjna stanowi rozszerzenie zakresu zamówienia podstawowego opisanego
w § 2 ust. 3. pkt 3.4. Załącznika nr 3a do SIWZ (IPU) i może być wykonana przez Zamawiającego kilkakrotnie,
każdorazowo dla wskazanej liczby grup 10-osobowych, z uwzględnieniem wyżej wskazanego limitu;
b. dostarczenie, instalacja i konfiguracja licencji aplikacji typu desktop GIS (zgodnie wymaganiami WG.8.2
SOPZ — załącznik nr 4a do SIWZ), oraz rozszerzenia tematycznego (zgodnie z wymaganiami WG.8.4, WG.8.5,
WG.8.6 SOPZ — załącznik nr 4a do SIWZ), w dodatkowej liczbie nieprzekraczającej 8 (słownie: ośmiu) sztuk,
co łącznie z zamówieniem podstawowym da liczbę do 18 (słownie: osiemnastu) sztuk. Opcja realizacyjna
przewiduje usługi gwarancji dla dostarczonych licencji. Opcja realizacyjna stanowi rozszerzenie zakresu
zamówienia podstawowego opisanego w § 2 ust. 3 pkt 3.3.2 Załącznika nr 3a do SIWZ (IPU) i może być
wykonana przez Zamawiającego kilkakrotnie, każdorazowo w odniesieniu do co najmniej jednej licencji aplikacji
typu desktop GIS, z uwzględnieniem wyżej wskazanego limitu;
c. dostarczenie, instalacja i konfiguracja licencji serwera usług danych przestrzennych (zgodnie z wymaganiami
WG.6 SOPZ — załącznik nr 4a do SIWZ), w dodatkowej liczbie nieprzekraczającej 2 (słownie: dwóch) sztuk,
co łącznie z zamówieniem podstawowym da liczbę do 8 (słownie: ośmiu) sztuk. Opcja realizacyjna przewiduje
usługi gwarancji dla dostarczonych licencji. Opcja realizacyjna stanowi rozszerzenie zakresu zamówienia
podstawowego opisanego w § 2 ust. 3 pkt 3.3.2 Załącznika nr 3a do SIWZ (IPU) i może być wykonana przez
Zamawiającego kilkakrotnie, każdorazowo w odniesieniu do co najmniej jednej licencji serwera usług danych
przestrzennych, z uwzględnieniem wyżej wskazanego limitu.
Zamawiający złoży oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem w jakim zakresie
chce skorzystać z prawa opcji, nie później niż na 3 (trzy) miesiące przed wynikającym z harmonogramu
terminem realizacji umowy. Skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od zwiększenia bieżących potrzeb
Zamawiającego. Wykonawca będzie realizował zamówienie opcjonalne na zasadach ustanowionych dla
zmówienia podstawowego.

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:
WRPO na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój
elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Projekt:
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 260 000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium
zawarte zostały w rozdziale VIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym i systemowym.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym i systemowym.Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4b do SIWZ – SOPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 92
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:
WRPO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój
elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Projekt:
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
wniesionym przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte
zostały w rozdziale VIII SIWZ.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 do pkt 23
ustawy Pzp:
a) pkt 12 ustawy Pzp — wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
b) pkt 13 ustawy Pzp — wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
— o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.),
— o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
— skarbowe,
— o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).
c) pkt 14 ustawy Pzp — wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b;
d) pkt 15 ustawy Pzp — wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
e) pkt 16 ustawy Pzp — wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) pkt 17 ustawy Pzp — wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) pkt 18 ustawy Pzp — wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
h) pkt 19 ustawy Pzp — wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
i) pkt 20 ustawy Pzp — wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) pkt 21 ustawy Pzp — wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628);
k) pkt 22 ustawy Pzp — wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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l) pkt 23 ustawy Pzp — wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
c.d. poniżej

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 do pkt 8 ustawy
Pzp:
a) pkt 1 ustawy Pzp - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498);
b) pkt 2 ustawy Pzp – wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
c) pkt 3 ustawy Pzp – wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
ustawy Pzp z:
Ca) zamawiającym,
Cb) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
cc) członkami komisji przetargowej,
Cd) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
d) pkt 4 ustawy Pzp – wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) pkt 5 ustawy Pzp - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
f) pkt 6 ustawy Pzp – wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ww. lit. e;
g) pkt 7 ustawy Pzp – wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
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h) pkt 8 ustawy Pzp – wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b. ustawy Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą się
ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
c.d. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d.
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:
W zakresie Części nr 1.:
a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 7 000
000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych) brutto.
b) Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 7 000 000,00 PLN
(słownie: siedem milionów złotych) brutto.
W zakresie Części nr 2.:
a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 300 000,00
PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto,
b) Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN
(słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto.
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
A. W zakresie Części nr 1.:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje należycie):
a) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej, w tym
jedno o wartości zamówienia co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) brutto. Wdrożone
Systemy muszą posiadać łącznie następujące cechy:
— System został wykonany w technologii wielowarstwowej;
— System został wykonany w architekturze opartej o usługi (SOA);
— System umożliwia realizację funkcji gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych włącznie z
funkcjami ładowania danych lub procedurami migracji danych (w części opisowej i graficznej) bazujących na
relacyjnej bazie danych przestrzennych przetwarzającej duże wolumeny danych (powyżej 1TB);
— System zawiera mapową aplikację kliencką dostępną dla użytkowników wewnętrznych (dla co najmniej
300 użytkowników) przez standardowe przeglądarki internetowe w sieci Intranet bez konieczności używania
dodatkowego oprogramowania (plug-in). Ww. aplikacja oparta jest na serwerze mapowym oraz bazie danych
przestrzennych i pozwala m.in. na przeglądanie i edycję danych przestrzennych;
— System wyposażony jest w co najmniej dwa serwery usług danych przestrzennych działające w trybie
wysokiej dostępności lub/i wysokiej wydajności publikujące następujące usługi: WMS, WMTS, WFS, REST;
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— System zapewnia funkcjonalność katalogu metadanych udostępniającego usługę katalogową w standardzie
OGC CSW;
— System zawiera narzędzia zarządzania i monitorowania usług WMS, WMTS, WFS, CSW;
— System wykorzystuje centralne repozytorium tożsamości oraz wyposażony jest w narzędzia zarządzania
użytkownikami, ich grupami oraz uprawnieniami w dostępie do usług oraz funkcji systemu;
— System jest zintegrowany z innym systemem informatycznym z wykorzystaniem technik opartych o usługi
sieciowe (ang. Web Services) oraz korporacyjną szynę usług (ang. Enterprise Service Bus);
— System posiada funkcjonalność automatycznego (bez konieczności interwencji operatora) zasilania serwera
danych przestrzennych z co najmniej 3 (trzech) zbiorów danych przestrzennych określonych w art. 4 ust. 1a
ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725, ze zm.).
b) co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu aplikacji klienta usług danych
przestrzennych, o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każde,
które łącznie zapewniają:
— publicznie dostępną aplikacją webową dostępną za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych
(co najmniej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome), nie wymagającą instalowania jakichkolwiek
dodatkowych aplikacji (plug-in);
c.d. poniżej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d.
— możliwość dodawania i nakładania na siebie jednocześnie wielu rozproszonych zbiorów danych
przestrzennych w standardach OGC WMS i WFS oraz REST w tym usług kafelkowych;
— możliwość bezpośredniej edycji (operacje dodawania, modyfikacji i usuwania) obiektów przestrzennych
(geometria i atrybuty) w bazie danych;
— stosowanie usług analiz geometrycznych wspierających operacje obliczeń geometrii obiektów tj. tworzenie
bufora, generalizacja, obliczanie powierzchni i długości, łączenie obiektów, dzielenie obiektów poprzez
przecięcie;
— pełnotekstowe wyszukiwanie obiektów geograficznych i ich lokalizacji na mapie;
— wydruk kompozycji składającej się z okna mapy, legendy oraz dowolnych opisów poza ramkowych;
Przy czym każda z aplikacji musi mieć przynajmniej jedną z wymaganych powyżej funkcjonalności.
c) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu serwera usług danych 3D oraz
mapowej aplikacji klienckiej dostępnej dla użytkowników przez standardowe przeglądarki internetowe także
z wersją mobilną w sieci Internet, pozwalającej co najmniej na przeglądanie i analizowanie trójwymiarowych
danych przestrzennych (zdjęć sferycznych, chmura punktów LIDAR). Przez przeglądanie należy rozumieć
nawigację w przestrzeni 3D, zbliżanie i oddalanie od obiektów. Przez analizę trójwymiarowych danych należy
rozumieć co najmniej dokonanie pomiaru w przestrzeni 3D.
d) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu wersji mobilnej serwisu mapowego
www typu GIS pozwalającego na korzystanie z serwisu zarówno na tablecie jak i telefonie komórkowym o
przekątnej ekranu poniżej 5 cali z wykorzystaniem funkcji co najmniej dual touch (powiększanie i pomniejszanie
mapy za pomocą ekranu dotykowego). Wersja mobilna musi mieć możliwość zmiany danych podkładowych,
zmianę na jedną z dostępnych kompozycji mapy oraz na uzyskanie informacji o obiekcie.
e) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu aplikacji mobilnej dostępnej na jedną
z dwóch platform (Android, iOS) pozwalającej na wyświetlanie mapy, włączanie i wyłączanie warstw w wybranej
kompozycji, zmianę kompozycji, zmianę podkładu mapowego, dokonanie pomiaru długości oraz powierzchni,
uzyskanie informacji o obiekcie.

www typu
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f) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie, rozmieszczeniu i zainstalowaniu serwerów,
sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym i bazodanowym w środowisku z macierzami
dyskowymi i wirtualizacją zapewniającą zautomatyzowane zarządzanie i migrację maszyn wirtualnych między
co najmniej dwoma serwerami, obsługujących co najmniej 2 aktywne nośniki danych wraz z budową sieci SAN
w standardzie Fibre channel w dwu różnych lokalizacjach geograficznych, o wartości zamówienia co najmniej 2
000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) brutto każde.
g) co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące dostawę i wdrożenie systemu informatycznego o wartości co
najmniej 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) brutto (podana wartość dostawy systemu i jego
wdrożenia nie obejmuje dostawy sprzętu). Pod pojęciem „wdrożenie” Zamawiający rozumie zespół czynności,
którego efektem jest uruchomienie produkcyjne systemu informatycznego. W ramach wdrożenia znajdują
się: czynności analityczne i projektowe (o ile są niezbędne), dostarczenie oprogramowania podstawowego
i gotowego i/lub opracowanie oprogramowania dedykowanego, instalacja, konfiguracja, weryfikacja oraz
testowanie wdrożonego rozwiązania informatycznego. Wdrożenie musi wiązać się z pozytywnym odbiorem
wszystkich zamawianych elementów systemu informatycznego.
h) co najmniej 2 (dwa) zamówienia wdrożenia Systemów Informacji Przestrzennej, z czego:
Co najmniej jedno o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) brutto,
Co najmniej jeden z systemów posiada co najmniej 500 zarejestrowanych użytkowników wewnętrznych i
przeznaczony jest do obsługi co najmniej 100 użytkowników unikalnych dziennie.
c.d. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d.
2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
a) Kierownik zespołu Wykonawcy – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada wykształcenie wyższe;
— posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem potwierdzającym
umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym. Zamawiający
jako równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanego
certyfikatu, w szczególności certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej
na poziomie PMP (Project Management Professional) lub certyfikaty nadawane przez International Project
Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C (Certified Project Manager);
— pełniła funkcję koordynatora zespołu Wykonawcy lub kierownika w co najmniej 2 (dwóch) projektach
informatycznych polegających na budowie systemów informacji przestrzennej, z czego wartość co najmniej
jednego projektu wynosiła co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) brutto.
b) Główny architekt Systemu – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada wykształcenie wyższe;
— posiada certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia, kursu z zakresu stosowania notacji / języka UML
2.x, posiada umiejętności w zakresie projektowania systemów informatycznych niezbędne dla uzyskania
certyfikatu TOGAF lub ITArchitect Open Group, wydany przez instytucję akredytowaną przez The Open Group,
lub certyfikat IBM Certified Infrastructure Systems Architect lub Microsoft Certified Architect lub Sun Certified
Enterprise Architect, potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie
umiejętności jak wymienione dokumenty (wykluczone są oświadczenia wykonawcy);
— posiada doświadczenie w projektowaniu architektury systemów teleinformatycznych, w tym udział na
stanowisku głównego architekta/projektanta systemów informatycznych w co najmniej 2 (dwóch) zakończonych
projektach, w tym co najmniej jednym o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych)
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brutto oraz jednym związanym z budową systemu informatycznego klasy GIS w architekturze zorientowanej na
usługi (SOA).
c) Ekspert ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniającą następujące
warunki:
— posiada co najmniej 3 – letnie (trzyletnie) doświadczenie potwierdzone udziałem w co najmniej 2 (dwóch)
projektach jako ekspert lub analityk ds. bezpieczeństwa gdzie tworzył założenia dotyczące bezpieczeństwa
dla projektowanych systemów informatycznych, w tym w szczególności dotyczące obszaru związanego z
przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych;
— posiada wiedzę w zakresie wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
potwierdzone certyfikatem audytora wiodącego według normy PN/ISO IEC 27001:2014 lub ISO/IEC
27001:2013;
— posiada wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem potwierdzoną certyfikatem CRISC lub M_o_R Practitioner;
— Posiada certyfikat CISSP lub CISA lub CISM.
d) Ekspert ds. relacyjnej bazy danych GIS – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada co najmniej 5 – letnie (pięcioletnie) doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania baz danych
obiektów przestrzennych;
— posiada certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia, kursu z zakresu projektowania i zarządzania lub
administrowania relacyjną bazą danych dla oferowanej technologii produktowej;
— posiada doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych i tworzeniu dokumentacji z
wykorzystaniem notacji UML;
— brała udział w roli specjalisty lub eksperta ds. relacyjnej bazy danych GIS w co najmniej 2 (dwóch) projektach
związanych z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemów informatycznych polegających na budowie
systemu informacji przestrzennej w oparciu o system
c.d. poniżej

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
cd.
Zarządzania relacyjną bazą danych, w tym jednym o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy
miliony złotych) brutto;
e) Ekspert ds. migracji danych – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada co najmniej 3 – letnie (trzyletnie) doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i realizacji migracji
danych,
— brała udział w roli specjalisty lub eksperta ds. migracji danych w co najmniej 2 (dwóch) projektach
informatycznych, w ramach których przeprowadzono między innymi migrację zbiorów danych z co najmniej
10 (dziesięciu) różnych źródeł danych (rejestrów/baz danych) do wdrażanego w ramach projektu systemu
informatycznego;
f) Administrator GIS – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada certyfikat lub dyplom ukończenia szkolenia/ kursu z zakresu projektowania systemów GIS lub
administrowania/ konfigurowania serwerów mapowych w dowolnej technologii produktowej;
Ciąg dalszy w sekcji VI.3).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 20/08/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pok. 1024 – Część A, salka
konferencyjna, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
Ciąg dalszy z sekcji III.2.2):
— posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w realizacji projektów związanych z budową i wdrożeniem
systemów GIS oraz brała udział w co najmniej 3 (trzech) projektach informatycznych w zakresie budowy
systemów klasy GIS, w których wykorzystano serwer mapowy, i w których osoba ta pełniła rolę Administratora
GIS lub równoważną.
g) Główny programista GIS – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca następujące warunki:
— posiada kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania, programowania, instalacji i
konfiguracji aplikacji GIS, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 (dwóch) zrealizowanych projektach, których
przedmiotem było stworzenie oprogramowania, instalacja i konfiguracja oprogramowania dla systemów
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informatycznych polegających na budowie infrastruktury informacji przestrzennej o wartości projektu co najmniej
2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) brutto każdy.
h) Specjalista ds. Inspire – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada wykształcenie wyższe;
— posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe we wdrażaniu infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w
zakresie bazodanowej, usług i rozwiązań informatycznych, która realizowała systemy informacji przestrzennej;
— realizowała przynajmniej 1 (jeden) projekt dotyczący wykonania harmonizacji zbiorów danych przestrzennych
do zgodności z dyrektywą Inspire, w tym wymaganiami specyfikacji danych Inspire — Inspire Data
Specifications).
i) Analityk – co najmniej 2 (dwie) osoby, z których każda spełnia następujące warunki:
— posiadają co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w charakterze analityka przy realizacji projektów
związanych z budową i wdrożeniem systemów GIS, brali udział w charakterze analityka w co najmniej 2
(dwóch) projektach informatycznych obejmujących wykonanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej, w
tym co najmniej jednym o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) brutto;
— posiadają doświadczenie w zakresie analizy potrzeb użytkowników pod kątem wykorzystania danych
przestrzennych na potrzeby spełnienia wymagań dyrektywy Inspire lub budowy infrastruktury informacji
przestrzennej;
— posiadają doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych i tworzeniu dokumentacji z
wykorzystaniem notacji UML.
j) Programista – co najmniej 3 (trzy) osoby, z których każda spełnia następujący warunek:
— posiadają doświadczenie w roli programisty w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych związanych
z budową i wdrożeniem systemów GIS.
k) Specjalista ds. GIS – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada wykształcenie wyższe geodezyjne;
— przez co najmniej 3 (trzy) lata brała udział w budowie systemów informacji przestrzennej jako specjalista od
wykorzystania przestrzennych danych referencyjnych (pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego).
l) Specjalista ds. wdrożeń – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada doświadczenie w prowadzeniu wdrożeń systemów GIS potwierdzone zrealizowaniem co najmniej
2 (dwóch) projektów informatycznych w zakresie budowy systemów klasy GIS o łącznej wartości co najmniej
2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) brutto, w których wykorzystano serwer usług danych
przestrzennych.
m) Ekspert ds. sprzętu serwerowego i sieci teleinformatycznych – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca
następujące warunki:
— posiada certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji projektanta lub inżyniera dla urządzeń sieciowych
w zakresie umiejętności instalacji, konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi na poziomie CCNP lub
równoważnym;
Przez certyfikat równoważny do CCNP Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności
w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania średnimi sieciami komputerowymi (od 100 do 500 węzłów) i
wymaga zdania egzaminu.
— posiada doświadczenie we wdrażaniu RODO w sektorze publicznym lub prywatnym (w minimum 3
podmiotach lub przy minimum 3 projektach systemów informatycznych, w których przetwarzano dane
osobowe), wdrożenie musiało obejmować przeprowadzenie analizy ryzyka oraz ocenę skutków przetwarzania
danych osobowych (zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 – WP 248 rev. 01),
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— w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert uczestniczył w realizacji co najmniej 3 audytów
dokumentacji lub procedur w zakresie ochrony danych osobowych.
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej
osoby w maksymalnie dwóch rolach.
Doświadczenie w punktach c), d), e), f), i), k), p), q) będzie mierzone z dokładnością do miesiąca jako łączny
czas rzeczywistego pełnienia funkcji w poszczególnych rolach w projektach, przy czym okres pełnienia funkcji w
tym samym czasie w różnych projektach będzie liczony tylko raz.
B. W zakresie Części nr 2.:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje należycie) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie sprzętu
teleinformatycznego o wartości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto każda –
jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż złote polskie zamawiający przyjmuje średni
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według
ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia, jak również spełnienie wymagań przedmiotowych wskazanych w SOPZ.
Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia (dalej: jednolity dokument lub
JEDZ).
Jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016 r. str. 16).
Dokumenty składane po otwarciu ofert:
1. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej (według wzoru – załącznik nr 2 C do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym
punkcie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów:
a) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona), zgodnie z wartościami wskazanymi odpowiednio dla
danej Części.
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b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona), zgodnie z wartościami wskazanymi odpowiednio dla danej Części.
c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw i
usług w okresie ostatnich 5 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 i usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SIWZ (składany na
wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) – dot.
Części nr 1,
d) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
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 - zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego –
będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) – dot. Części nr 2.,
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego –
będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) — dot. Części nr 1.,
Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej,
c) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3. W celu wykazania spełniania przez oferowane dostawy wymagań przedmiotowych określonych w SOPZ,
Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczeń i dokumentów szczegółowo wymienionych w rozdz. III ust. 2
SIWZ (dot. Części nr 1) lub w rozdz. III ust. 3 SIWZ (dot. Części nr 2) – składany na wezwanie Zamawiającego
– będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp (Rozdział Va SIWZ) należy na wezwanie
Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym
punkcie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) 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 Pzp;
e) 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 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 – oświadczenie złożone w JEDZ;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie złożone w JEDZ;
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – oświadczenie złożone w JEDZ;
h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp –
oświadczenie złożone w JEDZ;
i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – oświadczenie złożone
w JEDZ.
Ponadto:
2. Dotyczy Części nr 1.: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przedłoży na żądanie
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dokumenty wskazane w załączniku nr 8 do załącznika nr 4a
do SIWZ - SOPZ (dot. Części nr 1.), tj.:
1) Dla serwerów: Serwer (node) typ 1 [Rozdział 5.2 Załącznika 8 do SOPZ oraz Rozdział 5.3.1 Załącznika 8 do
SOPZ], serwer kopii zapasowych [Rozdział 5.4 Załącznika 8 do SOPZ];
— wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik min. 1250 punktów w teście SPECrate2017_int_base
dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów,
2) Dla serwerów (node) typ 2 [Rozdział 5.3.2 Załącznika 8 do SOPZ];
— wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik min. 1430 punktów w teście SPECrate2017_int_base
dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów,

www.spec.org
www.spec.org
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3) Dla całego sprzętu teleinformatycznego dostarczanego w ramach niniejszego zamówienia:
— deklarację zgodności CE.
3. Dotyczy Części nr 2.: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przedłoży na żądanie
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy pzp dokumenty wskazane w załączniku nr 4b do SIWZ- SOPZ
(dot. Części nr 2.), tj.:
a) na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.1. załącznika nr 4b SIWZ (SOPZ) wymagań przez
oferowany komputer stacjonarny All In One Typ A w zakresie następujących parametrów:
na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora — należy przedłożyć wydruk ze strony
www.cpubenchmark.net potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu komputera,
na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy Energy Star 5.2/6.00 — należy
przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://
www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. W przypadku, gdy oferowany sprzęt
nie figuruje w zestawieniu Energy Star, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i
potwierdzić to stosownym świadectwem.
na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć deklarację zgodności CE,
na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć certyfikat TCO,
na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego;
b) na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.2. załącznika nr 4b SIWZ (SOPZ) wymagań przez
oferowany komputer stacjonarny All In One Typ B w zakresie następujących parametrów:
— na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora - należy przedłożyć wydruk ze strony
www.cpubenchmark.net/desktop.html potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu komputera,
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem,
— na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy Energy Star 5.2/6.00 — należy
przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://
www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie
figuruje w zestawieniu ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i
potwierdzić to stosownym świadectwem.
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć deklarację zgodności CE lub dokumenty równoważne,
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć certyfikat TCO;
c) na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.3. załącznika nr 4b SIWZ (SOPZ) wymagań przez
oferowany Komputer typu Laptop typ A w zakresie następujących parametrów:
— na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora — należy przedłożyć wydruk ze strony
www.cpubenchmark.net/laptop.html potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu,
— na potwierdzenie spełnienia wymagania z SOPZ co do zgodności z normą MIL-STD 810G należy przedłożyć
oświadczenia producenta sprzętu,
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— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem,
— na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy Energy Star 5.2/6.00 — należy
przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://
www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie
figuruje w zestawieniu ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i
potwierdzić to stosownym świadectwem.
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć deklarację zgodności CE lub dokumenty równoważne,
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami - należy przedłożyć certyfikat TCO;
d) na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.4. załącznika nr 4b SIWZ (SOPZ) wymagań przez
oferowany Komputer typu Laptop typ B w zakresie następujących parametrów:
— na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora — należy przedłożyć wydruk ze strony
www.cpubenchmark.net/laptop.html potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu,
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do karty graficznej — należy przedłożyć
wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający spełnienie wymogu min. 8 850 pkt w
teście Videocard Benchmark;
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i
standardami — należy przedłożyć certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem;
e) na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.5. załącznika nr 4b SIWZ (SOPZ) wymagań przez
oferowany Komputer typu Laptop typ C w zakresie następujących parametrów:
— na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora — należy przedłożyć wydruk ze strony
www.cpubenchmark.net potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu,
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z standardami — należy
przedłożyć Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu,
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z standardami — należy
przedłożyć oświadczenie producenta jednostki potwierdzające spełnienie przez dostarczony sprzęt kryteriów
środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do gwarancji — należy przedłożyć
oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem,
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do wsparcia technicznego — należy wskazać
dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej;
f) na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.8. załącznika nr 4b SIWZ (SOPZ) wymagań przez oferowany
Monitor typ A w zakresie następujących parametrów:
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do certyfikacji (oferowany model monitora
musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
lub w innym spisie certyfikacyjnym i być uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00) — należy
przedłożyć kopię wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitory. W przypadku, gdy
oferowany sprzęt nie figuruje w zestawieniu Energy Star, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy
energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem;
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g) na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.9. załącznika nr 4b SIWZ (SOPZ) wymagań przez
oferowany Monitor typ B w zakresie następujących parametrów:
— na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do certyfikacji (oferowany model monitora
musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
lub w innym spisie certyfikacyjnym i być uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00) — należy
przedłożyć kopię wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitory, potwierdzający poprawną
współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie figuruje
w zestawieniu Energy Star, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić
to stosownym świadectwem.
Warunki realizacji umowy
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płatne w transzach na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur za etapy określone w Harmonogramie prac, stanowiącym uszczegółowienie etapów
realizacyjnych zawartych w Ogólnym harmonogramie prac, o którym mowa w SOPZ.
Zasady ustalania płatności opisane zostały w Załączniku nr 12 do Umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły zdawczo-odbiorcze etapów lub końcowy, podpisane bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego.
3. Płatność regulowana będzie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na podane na fakturze konto bankowe
Wykonawcy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Pozostałe warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 3a i 3b do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Wypełniony Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami oraz Formularz JEDZ — zał. nr 2a
do SIWZ
2) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (zgodnie z postanowieniami SIWZ).
3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego
imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo sporządza się pod rygorem nieważności w
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku,
gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, należy uzyskać elektroniczne
poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatrzy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należy wnieść przed
terminem zawarcia umowy.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w języku polskim, przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) /umarszwlkp/SkrytkaESP,
c) oraz poczty elektronicznej: zamowienia@umww.pl 
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Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych Wykonawców, danych osób
trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu).
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1 Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
POLSKA.
1.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony
danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, POLSKA, przez skrytkę elektroniczną ePUAP: /umarszwlkp/
SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl 
1.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący
na administratorze) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i
rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku dofinansowania zamówienia w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
1.4 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o:
art. 8 ustawy Pzp,
art. 96 ust. 3 z zastrzeżeniem 3a i 3b ustawy Pzp,
art. 139 ust. 3 ustawy Pzp,
przepisy ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.),
przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.
1.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat,
począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy,
albo 10 lat od czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one
uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
1.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
1.7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z powyższego nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników),
c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma
zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane
dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (przetwarzanie danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz realizacji praw jednostki
zgodnie z RODO.
4. Z uwagi na powierzenie Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, przetwarzania danych
osobowych w związku z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania
przetargowego, Zamawiający zawrze z tym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. Umowa będzie określać między innymi: przedmiot i czas trwania przetwarzania,
charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki
i prawa administratora oraz nakładać na podmiot przetwarzający obowiązki szczegółowo wymienione w
załączniku nr 3a do SIWZ.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej 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 Pzp.
Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art. 179—198g Pzp.
Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób,
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
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3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
x
x
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
c.d.
— posiada doświadczenie na stanowisku inżyniera przy realizacji projektów informatycznych obejmujących
wykonanie i wdrożenie instalacji urządzeń sieciowych, uczestniczyła przy realizacji: co najmniej 1 (jednego)
projektu, który obejmował wykonanie i wdrożenie oraz instalację wraz konfiguracją mechanizmu sieci
wirtualnych (VLAN), konfiguracją zdalnego dostępu w trybie wirtualnej sieci prywatnej (VPN), o wartości
co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto oraz co najmniej 1 (jednego) projektu,
polegającego na dostawie i wdrożeniu routerów obsługujących łącze do sieci Internet i protokół BGP, o wartości
co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto;
— posiada znajomość zagadnień dotyczących topologii sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa sieci (VPN/
IPsec lub innych równoważnych).
n) Inżynier systemów przetwarzania danych – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów informatycznych obejmujących dostawy,
zainstalowanie i uruchomienie serwerów w środowisku z macierzami dyskowymi z replikacją asynchroniczną i
synchroniczną oraz wirtualizacją zapewniającą zautomatyzowane zarządzanie i migrację maszyn wirtualnych
między co najmniej dwoma serwerami obsługujących więcej niż 2 (dwa) aktywne nośniki danych wraz z budową
SAN w standardzie Fibre channel;
— posiada znajomość zagadnień dotyczących baz danych serwerowych systemów operacyjnych,
przechowywania danych (np. DAS, SAN, NAS lub równoważnych).
o) Inżynier wirtualizacji – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
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— posiada doświadczenie w realizacji projektów informatycznych obejmujących swoim zakresem instalowanie,
konfigurowanie i wdrażanie środowisk wirtualizacji zasobów przetwarzania danych z automatyzacją zarządzania
i migracją maszyn wirtualnych między co najmniej dwoma serwerami, w zakresie zgodnym z oferowanymi
systemami do wirtualizacji;
— posiada certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie
umiejętności instalacji, konfiguracji i zarządzania oferowanymi systemami do wirtualizacji;
— brała udział w roli inżyniera wirtualizacji w co najmniej 1 (jednym) projekcie informatycznym o wartości co
najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) brutto.
p) Tester – co najmniej 2 (dwie) osoby, z których każda spełnia następujące warunki:
— posiadają co najmniej 2-letnie (dwuletnie) doświadczenie zawodowe w zakresie testowania aplikacji oraz
znajomość procedur, metod i narzędzi testowych dla systemów informatycznych;
— posiadają aktualny certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu organizacji i realizacji procesu testowego np.
ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej podstawowym lub równoważnym;
— brały udział w roli testera lub specjalisty ds. testów w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych
związanych z budową i wdrożeniem systemów GIS o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie:
dwa miliony złotych) brutto.
q) Trener – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada co najmniej 2-letnie (dwuletnie) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub instruktaży i przeszkoliła
w trybie stacjonarnym co najmniej 30 użytkowników w zakresie obsługi wdrożonych narzędzi GIS.
r) Specjalista ds. ochrony danych osobowych — co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:
— posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
Uwaga! Pozostała część powyższego opisu, z powodu ograniczenia ilości znaków w niniejszym formularzu
Ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się w ramach ogłoszenia dodatkowych informacji w Ogłoszeniu
o sprostowaniu. Ponadto całość tego opisu znajduje się w dokumentach zamówienia (SIWZ), do
których nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://
bip.umww.pl/292---648---k_zamowienia-publiczne

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2019

https://bip.umww.pl/292---648---k_zamowienia-publiczne
https://bip.umww.pl/292---648---k_zamowienia-publiczne
www.uzp.gov.pl/kio

