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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.piwet.pulawy.pl/

Puławy: usługi w zakresie pomocy technicznej dla systemu CELAB
Numer ogłoszenia: 347124 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy , Al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081 8862595.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwet.pulawy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi w zakresie pomocy technicznej dla systemu
CELAB.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługi obejmują: 1) wykonanie migracji
oprogramowania i danych z serwera CELAB zainstalowanego w PIWet-PIB na nowy z wykorzystaniem
wirtualizacji. 2) dostosowanie oprogramowania CELAB-CBD do najnowszej wersji systemu zarządzania bazą
danych wykorzystywanej w systemie CELAB, 3) modyfikowanie kodu źródłowego systemu CELAB mające na celu
usuwanie usterek; 4) pomoc dla uŜytkowników Systemu, świadczona drogą telefoniczną oraz internetową poprzez
e-mail, komunikatory internetowe, w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00, obejmująca doradztwo techniczne w
obsłudze Systemu, bazy danych wykorzystywanej przez System oraz oprogramowania narzędziowego i
systemowego współpracującego z Systemem;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.25.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane
III.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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnienia ten warunek jeŜeli w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty składania
oferty) a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno
zamówienie obejmujące świadczenie pomocy technicznej oprogramowania klasy LIMS, spełniające
następujące warunki: 1 Zamawiający wymaga by oprogramowanie, dla którego była świadczona pomoc
techniczna spełniało łącznie następujące kryteria: a) wartość oprogramowania min. 1.000.000 zł. brutto,
b) oprogramowanie wykorzystywane w minimum 12 weterynaryjnych laboratoriach diagnostycznych c)
oprogramowanie wykorzystujące następujące technologie i standardy: - system zarządzania bazą
danych PostgreSQL - środowisko serwera aplikacji JBoss - w zakresie implementacji logiki aplikacyjnej:
Java Enterprise Edition - w zakresie implementacji dostępu do obiektów bazy danych: EJB - w zakresie
komunikacji pomiędzy komponentami systemu zlokalizowanymi na odrębnych serwerach: WebServices.
2 Zamawiający wymaga, aby zrealizowane usługi pomocy technicznej łącznie obejmowały: a) pomoc dla
uŜytkowników programu świadczona drogą telefoniczną oraz internetową poprzez e-mail, komunikatory
internetowe, obejmująca doradztwo techniczne w obsłudze programu, bazy danych wykorzystywanej
przez program oraz oprogramowania narzędziowego i systemowego współpracującego z programem,
b) modyfikowanie kodu źródłowego programu mające na celu usuwanie usterek. Na potwierdzenie
spełniania tego warunku wykonawca jest zobowiązany złoŜyć: wykaz wykonanych usług w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Z opisu
przedmiotu ma wynikać, Ŝe wykonane usługi wypełniły wszelkie warunki, których wymaga Zamawiający
do potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dla
potwierdzenia, Ŝe usługi zostały lub są wykonywane naleŜycie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
dokument, np. referencje.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnienia ten warunek jeŜeli dysponuje minimum 5 pracownikami z wyŜszym
wykształceniem informatycznym lub pokrewnym i co z najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym,
którzy łącznie będą posiadać kwalifikacje w zakresie: 1 projektowania systemów informatycznych zrządzania projektem, potwierdzone stosownym certyfikatem oraz udziałem w co najmniej dwóch
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projektach obejmujących wdroŜenie systemu teleinformatycznego w administracji publicznej 2
zarządzania i obsługi baz danych potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach obejmujących
budowę systemu wykorzystującego bazę danych PostgreSQL, 3 tworzenia aplikacji internetowych,
potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach obejmujących budowę systemu
wykorzystującego serwer aplikacji JBoss działającego w architekturze rozproszonej, 4 instalacji i
konfiguracji serwerów, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach obejmujących budowę
systemu informatycznego 5 wdraŜania systemów informatycznych, potwierdzone udziałem w co
najmniej dwóch projektach obejmujących budowę systemu informatycznego 6 prowadzenia szkoleń,
potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach obejmujących budowę systemu
informatycznego Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca jest zobowiązany złoŜyć: wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami. Z informacji zawartych w
wykazie ma wynikać, Ŝe Wykonawca dysponuje osobami, które spełniają wszelkie warunki, których
wymaga Zamawiający do potwierdzenia dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
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
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, naleŜy przedłoŜyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie
wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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
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wcześniej niŜ 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
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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IV.2.2) Czy przeprowadzona 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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.piwet.pulawy.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: przetargi@piwet.pulawy.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012
godzina 11:00, miejsce: kancelaria Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach Al. Partyzantów 57 24-100 Puławy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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