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Dostawy - 358169-2016

14/10/2016 S199 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania informatycznego
2016/S 199-358169
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
EZ-240-65/2016
ul. Rakowiecka 4
Warszawa
00-975
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Śledzik
E-mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl
Faks: +48 224592023
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgi.gov.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pgi.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na następujący adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, pokój 1, czynna w godzinach pn-pt w godzinach 7:3015:30
Warszawa
00-975
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Śledzik
E-mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl
Faks: +48 224592023
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgi.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy
I.5) Główny przedmiot działalności

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358169-2016:TEXT:PL:HTML

2016-10-14

Dostawy - 358169-2016 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 2 z 5

Inna działalność: geologia
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa oprogramowania do zarządzania tożsamością użytkowników
systemów PSG i PSH wraz z dostosowaniem systemów dziedzinowych
– zakup nowych licencji (migracja licencji oprogramowania) wraz z (....).
Numer referencyjny: EZ-240-65/2016
II.1.2) Główny kod CPV
48517000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania
tożsamością użytkowników systemów PSG i PSH wraz z
dostosowaniem systemów dziedzinowych – zakup nowych licencji
(migracja licencji oprogramowania) wraz z wdrożeniem (usługa).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
— załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
— załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania
tożsamością użytkowników systemów PSG i PSH wraz z
dostosowaniem systemów dziedzinowych – zakup nowych licencji
(migracja licencji oprogramowania) wraz z wdrożeniem (usługa).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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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
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w
przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania
Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy –
załącznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych
pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub
dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:
tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do
udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
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Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2016
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIGPIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, bud. A, pok. 231.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani.
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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z powodu
okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia –
zgodnie z pkt 9, 10, 11 SIWZ.
3. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu
terminu składania ofert, określonego w pkt 16 SIWZ
4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości – 12.000,00
(dwanaście tysięcy złotych)
5. Przedmiot niniejszego zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z nw.
terminami:
5.1. Dostawa oprogramowania z dokumentami potwierdzającymi
udzielenie licencji należy dostarczyć do 29.12.2016 do siedziby
Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4.
5.2. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej do
dostarczonych licencji oprogramowania przez okres 12 miesięcy licząc
od daty podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń licencji
oprogramowania, opisanej w § 1 ust 1 Istotnych postanowień Umowy.
5.3. Usługi wdrożeniowe, o których mowa w § 1 ust. 2 Istotnych
postanowień Umowy mogą być świadczone w okresie 4 miesięcy od
daty podpisania Umowy. Termin wykonania każdego Zlecenia zawarty
będzie w Zleceniu.
5.4. Warsztaty, o których mowa w § 1 ust. 3 Istotnych postanowień
Umowy będą realizowane zgodnie z planem szkoleń, o którym mowa w
OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, nie później niż 4
miesiące od daty podpisania umowy.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania
odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2016

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358169-2016:TEXT:PL:HTML

2016-10-14

