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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163168-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2010/S 108-163168

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, Instytut Łączności -
Państwowy Instytut Badawczy, attn: Małgorzata Olszewska, POLSKA-04-894Warszawa.

Tel.  +48 225128207. E-mail: M.Olszewska@itl.waw.pl. Fax  +48 225128110.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.4.2010, 2010/S 82-122957)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:48000000
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Zamiast:

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje.

1.Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w
wysokości wynoszącej kwotę 1 000, 00 zł PLN (słownie: jeden tysiąc złotych PLN).

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

3.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego
35106000760000321000153786 Bank: BPH S.A Oddział w Warszawie.

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis warunków podmiotowych udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ
oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163168-2010:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122957-2010:TEXT:PL:HTML
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Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone
do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalającego na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie
załączonego do oferty wykazu dostaw i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego
odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. dostarczył oprogramowanie o wartości nie
mniejszej niż brutto 40 000 zł (PLN) brutto, w ramach nieograniczonej liczby dostaw. Wykonawca musi udokumentować,
że wyżej wymienione dostawy wykonał należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w
wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę (y) wykonania i odbiorcę (ów).

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw,
dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowi załącznik nr 5 do formularza oferty będącego
integralną częścią SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów).

3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone
do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone
do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone
do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.6.2010 (10:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.6.2010 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. 7.6.2010 (10:15)

Powinno być:

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje.

1.Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w
wysokości wynoszącej kwotę :

— Część I zamówienia - zadanie 1 Oprogramowanie graficzne – 200, 00 zł PLN.

(słownie: dwieście złotych PLN),
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— Część II zamówienia - zadanie 2 Oprogramowanie do administracji baz danych,

— 60, 00 zł PLN, (słownie sześćdziesiąt złotych PLN),

— Część III zamówienia - zadanie 3 Oprogramowanie GIS - 800 zł PLN.

(słownie :osiemset złotych PLN).

— Część IV zamówienia - zadanie 4 Oprogramowanie deweloperskie,

— 150 zł PLN, (słownie: sto pięćdziesiąt złotych PLN).

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

3.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego
35106000760000321000153786 Bank: BPH S.A Oddział w Warszawie.

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis warunków podmiotowych udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ
oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone
do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalającego na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie
załączonego do oferty wykazu dostaw i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego
odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności wykonał, tj.
dostarczył oprogramowanie o wartości nie mniejszej niż brutto

— Część I zamówienia - zadanie 1 Oprogramowanie graficzne – 7 000 zł (PLN) brutto,

— Część II zamówienia - zadanie 2 Oprogramowanie do administracji baz danych,

— 2 000 zł (PLN) brutto,

— Część III zamówienia - zadanie 3 Oprogramowanie GIS - 29 000 zł (PLN) brutto-,

— Część IV zamówienia - zadanie 4 Oprogramowanie deweloperskie – 5 000 zł (PLN)brutto, w ramach nieograniczonej
liczby dostaw. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione dostawy wykonał należycie załączając
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dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę (y)
wykonania i odbiorcę (ów).

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw,
dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowi załącznik nr 5 do formularza oferty będącego
integralną częścią SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów).

3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone
do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone
do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone
do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.6.2010 (10:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 25.6.2010 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. 25.6.2010 (10:15)


