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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI 

Numer ogłoszenia 138253-2016; data zamieszczenia: 15.07.2016 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY 

 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
 

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 
 

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 11, tel. 22 652 93 50, fax. 22 652 93 03. 
 
• Adres strony internetowej zamawiającego:  www.piorin.gov.pl, 
 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja rządowa centralna. 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:   „na usługi konserwacji oraz 
modernizacji systemu  -  SZ-23/05/2016”.    

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: USŁUGI 

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 

     Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sprawnego, bezawaryjnego działania systemu 
     ZSIORIN oraz jego rozwoju i modernizacji poprzez zapewnienie: 

     1. Usługi konserwacji oprogramowania aplikacyjnego Systemu ZSIORIN. 

     2. Realizacji Zmian w zakresie związanym z rozwojem i modernizacją systemu ZSIORiN 

 

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
 
     II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
  

     48.00.00.00 - 8      Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 
     48.61.00.00 - 7      Systemy baz danych, 
     48.78.00.00 - 9      Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem,                     



 

 2

    72.21.10.00 - 7        Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika, 
    72.21.00.00 - 0       Usługi programowania pakietów oprogramowania, 
    72.22.41.00 - 2       Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu, 
    72.22.42.00 - 3       Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu, 
    72.25.40.00 - 0       Testowanie oprogramowania, 
    72.26.30.00 - 6       Usługi wdrażania oprogramowania, 
    72.26.50.00-0        Usługi konfiguracji oprogramowania, 
    72.26.70.00 - 4       Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania, 
 
     II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE. 
 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Okres w miesiącach: 12. 
 
SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
 

III.1.1.) WADIUM 

 
Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

 III.1.2.) ZALICZKI 
 

      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE. 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU      
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 
          Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 

       Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

       O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

      spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
co najmniej 2 000 000,00 zł.  

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez „niezbędne doświadczenie” 
rozumiane jest: realizacja w ciągu  ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty co najmniej 

jednej pracy w zakresie utrzymania i rozwoju systemu/systemów o identycznej 
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architekturze jak system ZSIORiN, wykonanych w oparciu o następujące łączne 
technologie: J2EE, Hibernate, Oracle, IBM WebSphere Application Server, WWW 
Apache, OfficeObjects® ICM, LDAP, Solaris. Szczegółowy opis systemu ZSIORiN 
znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.        

     Dodatkowo system/systemy będący przedmiotem żądanego doświadczania spełniał/y 
    następujące wymagania: 

I. Użytkownicy końcowi systemu pracowali w różnych co najmniej 200 lokalizacjach np.: 
miasta powiatowe, miasta wojewódzkie. 
II. System był wykorzystywany przez pracujących równocześnie (zalogowanych) 
minimum 100 użytkowników oraz posiadał ponad 2 000 zdalnych użytkowników 
(posiadających konta w systemie). 
 

3. Wartość usługi rozwoju i utrzymania systemu informatycznego nie może być mniejsza 
niż 100 000 zł. 

 

          Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie 
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

        Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

          Wykonawca zapewni co najmniej trzyosobowy zespół wykonawczy, o określonych poniżej 
kwalifikacjach i doświadczeniu, w skład którego wchodzą: 
a) Kierownik Projektu - wykształcenie wyższe, pełnił funkcję kierownika projektu w 

minimum dwóch projektach informatycznych o wartości min. 600 000 zł brutto, 
zrealizowanych dla jednostek administracji publicznej w ciągu 3 lat przed dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania.  

b) Analityk – wykształcenie wyższe, minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie 
wykonywania prac analitycznych, w minimum dwóch projektach informatycznych, 
zrealizowanych dla jednostek administracji publicznej w ciągu 3 lat przed dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania. Dopuszcza się połącznie funkcji Kierownika 
Projektu z Analitykiem. 

c) Programista – minimum dwie osoby legitymujące się bardzo dobrą znajomością 
środowiska informatycznego, wykorzystywanego przez Zamawiającego oraz języka 
Java, Javascript, PL/SQL. 

d) Pracownik wykwalifikowany w zakresie baz danych, serwerów aplikacyjnych, 
systemów operacyjnych. 

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

        Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
         

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w   
postępowaniu, należy przedłożyć: 
 

  Zamawiający nie wymaga innych oświadczeń. 
 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
       ustawy, należy przedłożyć: 

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

        2)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

       III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 

        Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
        Polskiej, przedkłada: 

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce                
zamieszkania potwierdzający, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż   6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 
 

 III.6) INNE DOKUMENTY 
 

 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
 

wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru nr 1 ), 

 pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 

 pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych  osób nie      

wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). 
 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE. 

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:   przetarg nieograniczony. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:    
a) najniższa cena – 80 %, 
b) liczba dodatkowych godzin przeznaczonych na drobne prace modernizacyjne w ramach 

miesięcznej Konserwacji – 20 %. 
 
IV.2.2)  Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE. 
 

      IV.3) ZMIANA UMOWY 
 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści   
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK 

 

      Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 
 

Przewidywane możliwości dokonania zmian w umowie i warunki wprowadzania zmian  
zostały określone w Rozdziale XV SIWZ. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.piorin.gov.pl zakładka zamówienia publiczne. 
 
IV.4.2) Termin składania ofert: 27.07.2016 r. godzina 10:00,  
 

IV.4.3) Miejsce:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, al. Jana 
Pawła II 11  pokój nr 707 (sekretariat), piętro VII. 
 
IV.4.4) Termin związania ofertą:  30 dni od terminu składania ofert. 
 

     IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia:  NIE 

 

                                                                                                 
 
                                                                 
                                                                                                     Kierownik Zamawiającego 
 
Warszawa, dnia 15.07.2016 r.      
 
 
                                     
 

                                                                                                      Teresa Stachowicz 
                                                                                                        

                                                                                             DYREKTOR  GENERALNY 
 
 
 
       


