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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
Warszawa
00-791
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Kozielewski
Tel.:  +48 226547741
E-mail: prawnicy@grupasienna.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.grupasienna.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.grupasienna.pl
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
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa i wdrożenie Systemu ProfiBaza oraz asysta techniczna i usługi rozwojowe
Numer referencyjny: PZH 5_2019

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot Zamówienia obejmuje:
- Budowę Systemu ProfiBaza;
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- Zapewnienie dostępu do mocy obliczeniowej poprzez dostarczenie licencji / subskrypcji na potrzeby
funkcjonowania Systemu ProfiBaza;
- Wdrożenie Systemu ProfiBaza zgodnie z wymaganiami dla Wdrożenia;
- Przeprowadzenie Szkoleń zgodnie z wymaganiami dla Szkoleń;
- Asysta Techniczna Systemu ProfiBaza zgodnie z wymaganiami dla Asysty Technicznej;
2. Dodatkowo Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy usług rozwojowych dla Ssytemu
ProfiBaza („Przedmiot Opcji”) w maksymalnym wymiarze 3 000 roboczogodzin realizowane na zlecenie
Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ (dalej: „OPZ”).

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: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot Zamówienia obejmuje:
- Budowę Systemu ProfiBaza;
- Zapewnienie dostępu do mocy obliczeniowej poprzez dostarczenie licencji / subskrypcji na potrzeby
funkcjonowania Systemu ProfiBaza;
- Wdrożenie Systemu ProfiBaza zgodnie z wymaganiami dla Wdrożenia;
- Przeprowadzenie Szkoleń zgodnie z wymaganiami dla Szkoleń;
- Asysta Techniczna Systemu ProfiBaza zgodnie z wymaganiami dla Asysty Technicznej;
2. Dodatkowo Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy usług rozwojowe dla Systemu ProfiBaza
(„Przedmiot Opcji”) w maksymalnym wymiarze 3 000 roboczogodzin realizowane na zlecenie Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ (dalej: „OPZ”).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kompetencje zespołu skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji („Przedmiot Opcji”) w postaci możliwości
skorzystania z usług rozwojowych dla Systemu ProfiBaza w maksymalnym wymiarze 3 000 roboczogodzin
realizowanych na zlecenie Zamawiającego. Zasady korzystania z opcji:
- Okres, w którym Zamawiający może skorzystać z Przedmiotu Opcji (zlecić wykonanie usług rozwojowych) – w
okresie realizacji podstawowego zakresu zamówienia – etapy I - IV;
- Zlecenia Przedmiotu Opcji mogą obejmować całość lub dowolną liczbę godzin usług rozwojowych.
- Zlecenie Przedmiotu Opcji nastąpi poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego skierowane do
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie ustalonym z Zamawiającym w zleceniu, rozpocząć
realizację zleconego zakresu Przedmiotu Opcji.
- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zrealizowanie pełnego zakresu Przedmiotu Opcji.

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:
Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014 - 2020 w ramach POPC nr
POPC.02.03.01-00-0015/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:
— wadium w wysokości 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.
Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania
umowyzostały wskazane w 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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8
ustawy Pzp.
1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie
w formieJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru
(formularza)stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczące:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdegoz nich)
w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w
art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie
odpowiednimdo przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP na
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formularzu stanowiącym Załącznik nr 5a do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawcawraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadządo zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia
3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.1.8.2 SIWZ
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca
powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
4) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w
tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650 ze zm.).
5) Forma oraz sposób składania oświadczeń i dokumentów została określona w rozdziale 6 SIWZ;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
I. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie usługi polegające na zaprojektowaniu,
budowie i wdrożeniu systemu informatycznego, a każdy z tych systemów spełnia następujące wymagania:
a. Jest systemem webowym realizującym mechanizmy workflow,
b. Posiada co najmniej pięciuset nazwanych użytkowników końcowych,
c. Wartość systemu bez uwzględnienia infrastruktury techniczno-systemowej wynosi co najmniej półtora miliona
złotych netto.
w tym co najmniej jedną usługę która spełnia dodatkowo poniższe wymagania:
a. Przyjmuje i udostępnia dane lub dokumenty za pośrednictwem API,
b. Wartość systemu bez uwzględnienia infrastruktury techniczno-systemowej wynosi co najmniej 2 miliony
złotych netto.
II. dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
1. Kierownik Projektu
1.1. W ciągu ostatnich pięciu lat przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy pełnił funkcję kierownika projektu
w co najmniej dwóch projektach. Każdy z projektów obejmował swoim zakresem zaprojektowanie, budowę i
wdrożenie systemu informatycznego. Wartość każdego z systemów wynosiła co najmniej półtora miliona złotych
netto (bez uwzględnienia kosztów infrastruktury techniczno-systemowej).
1.2. Posiada kwalifikacje niezbędne do uzyskania jednego z powszechnie uznawanych certyfikatów z obszaru
zarządzania projektami (np. PRINCE2 na poziomie Practitioner lub Certified Practitioner PMP na równoważnym
poziomie lub innego równoważnego certyfikatu).
1.3. Posiada wykształcenie wyższe.
2. Główny Architekt
2.1. W ciągu ostatnich pięciu lat przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy pełnił funkcję architekta w co
najmniej dwóch projektach. Każdy z projektów obejmował swoim zakresem zaprojektowanie, budowę i
wdrożenie systemu informatycznego. Wartość każdego z systemów wynosiła co najmniej półtora miliona złotych
netto (bez uwzględnienia kosztów infrastruktury techniczno-systemowej).
2.2. Posiada kwalifikacje niezbędne do uzyskania jednego z powszechnie uznawanych certyfikatów z zakresu
architektury korporacyjnej (np. TOGAF 9 Foundation lub innego równoważnego certyfikatu).
2.3. Posiada wykształcenie wyższe.
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3. Główny Analityk
3.1. W ciągu ostatnich pięciu lat przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy pełnił funkcję analityka w co
najmniej dwóch projektach. Każdy z projektów obejmował swoim zakresem zaprojektowanie, budowę i
wdrożenie systemu informatycznego. Wartość każdego z systemów wynosiła co najmniej półtora miliona złotych
netto (bez uwzględnienia kosztów infrastruktury techniczno-systemowej).
3.2. Posiada wykształcenie wyższe.
4. Kierownik zespołu testów
4.1. W ciągu ostatnich pięciu lat przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy pełnił funkcję testera w co najmniej
dwóch projektach. Każdy z projektów obejmował swoim zakresem zaprojektowanie, budowę i wdrożenie
systemu informatycznego. Wartość każdego z systemów wynosiła co najmniej półtora miliona złotych netto (bez
uwzględnienia kosztów infrastruktury techniczno-systemowej).
4.2. Posiada kwalifikacje niezbędne do uzyskania jednego z powszechnie uznawanych certyfikatów z zakresu
testowania oprogramowania (np. certyfikatem ISTQB Certified Tester na poziomie co najmniej Advanced lub
innym równoważnym.
4.3. Posiada wykształcenie wyższe.
5. Kierownik zespołu wdrożenia - określenie warunku dotyczącego tej osoby znajduje się poniżej w części
"minimalny poziomewentualnie wymaganych standardów"
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. Kierownik zespołu wdrożenia
5.1. W ciągu ostatnich pięciu lat przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy pełnił funkcję wdrożeniowca
w co najmniej dwóch projektach. Każdy z projektów obejmował swoim zakresem wdrożenie systemu
informatycznego. Wartość każdego z systemów wynosiła co najmniej półtora miliona złotych netto (bez
uwzględnienia kosztów infrastruktury techniczno-systemowej).
5.2. Posiada kwalifikacje niezbędne do uzyskania jednego z powszechnie uznawanych certyfikatów z
zakresu zarządzania procesami IT (np. certyfikatem ITIL na poziomie co najmniej Intermediate lub innym
równoważnym).
5.3. Posiada wykształcenie wyższe.
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków wykonawca złoży wraz zofertą:
1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzony według
wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Wykonawcy mogą korzystać z formularza espd, o
którym mowa w rozdziale 6 SIWZ), dotyczące:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdegoz nich)
w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV tylko w sekcji „alfa” w zakresie warunków
określonych w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu).
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
wpostępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV tylko w
sekcji „alfa” w zakresie warunków określonych w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu),
2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania
spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym
dlanależytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów
(np.zobowiązania - oświadczenia o treści) z których będzie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówieniapublicznego;
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c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału
wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi
których wskazane zdolności dotyczą.
3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszązostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.1.1.1 i 7.1.1.2 SIWZ.
4) Forma oraz sposób składania oświadczeń i dokumentów została określona w rozdziale 6 SIWZ;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Siedziba NIZP-PZH, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

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:
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1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę.
2. Oferta zawiera:
- wypełniony(e) formularz(e) JEDZ,
- dowód na to, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych
podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach lub sytuacji (np. zobowiązania -
oświadczenia), o którym mowa w pkt III.1.2 lub III.1.3 niniejszego ogłoszenia (jeżeli dotyczy),
- wypełniony Formularz Ofertowy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ);
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli
dotyczy);
- dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty – np. dokument rejestrowy oraz, jeśli
dotyczy,pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestrowego);
- dowód wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 15 SIWZ,
- dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw
wykluczeniawymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy);
3. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania.
4. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o
udzieleniezamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki zpomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA),którezamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną
mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu
okręgowegownoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej
określone w ww.przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniudanegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającegoprzepisówustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającegostanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdaniedrugie, albo wterminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
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Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołaniewnosi
się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2019


