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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343103-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
2010/S 224-343103
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
Kontaktowy: KZK GOP
Do wiadomości: Grzegorz Włoczyk
40-053 Katowice
POLSKA
Tel. +48 327438486
Faks +48 322519745
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.kzkgop.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne związek międzygminny
Inne transport publiczny
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin,
Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice, Zabrze.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej
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II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług
Publicznych” (ŚKUP). Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych (Projekt) ma na celu wdrożenie informatycznego
systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie
administracją publiczną. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i
rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem
informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi oraz relacjach między nimi
zachodzących. Projekt związany będzie z wprowadzeniem systemu płatności elektronicznych w jednostkach
sektora publicznego. Realizacja Projektu pozwoli na szeroką promocję społeczeństwa informacyjnego, poprzez
upowszechnienie płatności bezgotówkowych.
Śląska Karta Usług Publicznych, jako elektroniczny instrument płatniczy, będzie pozwalała na dokonywanie
elektronicznych płatności za usługi publiczne. Karta będzie służyć jako identyfikator mieszkańca, w zakresie
zgodnym z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Będzie używana również w roli nośnika
certyfikatu podpisu elektronicznego. Dedykowana aplikacja pozwoli na zbieranie danych niezbędnych do
sprawnego zarządzania instytucjami publicznymi zaangażowanymi w funkcjonowanie systemu. Integralną
częścią Projektu będzie Portal Klienta – elektroniczna platforma udostępniająca i integrująca usługi publiczne
świadczone drogą online. Integracja usług publicznych polegać będzie na możliwości płacenia jedną kartą za
usługi we wszystkich instytucjach zaangażowanych w projekt oraz stosowaniu taryf zintegrowanych (np. Park
& Ride), jak również na umożliwieniu użytkownikowi systemu skorzystania z oferty instytucji akceptujących
kartę ŚKUP z poziomu Portalu Klienta, bez konieczności wielokrotnego logowania się na różnych stronach
internetowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) - Formularz cenowy, Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis techniczno-funkcjonalny przedmiotu
zamówienia oraz Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz sprzętu i oprogramowania.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48900000, 30211200, 30237131, 30210000, 30236000, 48000000, 48611000, 48510000, 48810000, 48813000,
48813200, 66133000, 45000000, 45310000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Powyżej 130 000 000 zł.

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 86 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
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1. Wadium w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie (brutto), przy czym
Zamawiający żąda aby kwota ta została zaokrąglona w górę do pełnych stu złotych.
III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

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: O udzielenie zamówienia może
ubiegać sie Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (ustawa Pzp). W celu wykazania powyższego Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - Załącznik 3 do SIWZ.
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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ww. punktach 1 do 6.
Uwagi:
1. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
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2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Wykonawca ten zamiast dokumentów, o których mowa:
— w ww. pkt. 2 - 4 oraz 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
— w ww. pkt. 5 składa 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 Pzp.
Dokumenty, o których mowa w niniejszych uwagach w pkt. 2 tiret pierwszy lit. a i c oraz w tiret drugi, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w niniejszych uwagach w pkt. 2 tiret pierwszy lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszych uwagach w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem
(wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zawierającym 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.
3. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedstawić oświadczenie i dokumenty wymienione w ww. pkt. 1 - 6.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca powinien złożyć
wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik
nr 2 do SIWZ.
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia powyższej
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej tych podmiotów.
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

18/11/2010
S224
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/10

Dz.U./S S224
18/11/2010
343103-2010-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/10

sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów
złotych).
Uwagi:
1. Jeżeli w oświadczeniach lub dokumentach, złożonych przez Wykonawcę, kwoty będą wyrażone w walucie
innej niż złote polskie, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote po średnim kursie NBP dla danej waluty,
obowiązującym w dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
2. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w odniesieniu
do oświadczeń i dokumentów wyżej wymienionych, Wykonawcy powinni złożyć jeden wspólny dokument
potwierdzający spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków wyżej opisanych.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia może ubiegać się
Wykonawca, który:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 25 000 000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia pięć milionów złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 80 000 000,00 PLN
(słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki wykonawcy
mogą spełniać łącznie.
III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik
nr 2 do SIWZ.
2. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności, o którym mowa w art. 36 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe albo zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego na
utworzenie banku, a w przypadku Wykonawcy nie będącego bankiem zezwolenie umożliwiające wydawanie
elektronicznego instrumentu płatniczego oraz prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu art.
2 pkt. 17 ustawy z dnia 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Obowiązek złożenia ww.
zezwolenia nie dotyczy banków, o których mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
3. Wykazy wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, dostaw i usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców sporządzone wg wzorów
stanowiących Załączniki nr 4a – 4d do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy i usługi zostały
wykonane należycie.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
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5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5A do SIWZ (dotyczy projektantów, kierowników robót
elektrycznych i budowlanych, posiadających aktualne uprawnienia niezbędne do wykonywania tych funkcji
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa).
Uwagi:
1. Jeżeli w oświadczeniach lub dokumentach, złożonych przez Wykonawcę, kwoty będą wyrażone w walucie
innej niż złote polskie, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote po średnim kursie NBP dla danej waluty,
obowiązującym w dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
2. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w odniesieniu
do oświadczeń i dokumentów wyżej wymienionych, Wykonawcy powinni złożyć jeden wspólny dokument
potwierdzający spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków wyżej opisanych.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. posiada uprawnienia do wydawania elektronicznego instrumentu płatniczego oraz prowadzenia systemu
autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych - Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm. (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z wykonawców musi posiadać ww. uprawnienie),
2. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące dostawy i usługi:
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten wykonawcy mogą
spełniać łącznie):
A. Dostawa i uruchomienie automatycznego systemu pobierania opłat oraz rozliczeń i kontroli, spełniającego
łącznie poniższe warunki:
— instalacje pokładowe wykonane w ponad 400 pojazdach transportu zbiorowego, tj. w autobusach lub/i
tramwajach lub/i trolejbusach lub/ i pociągach,
— instalacje stacjonarne wymiany danych w zajezdniach lub dworcach,
— sieć 100 punktów ładowania kart zbliżeniowych,
— podsystem kontroli biletów przez kontrolerów wyposażonych w terminale przenośne,
— dostarczono co najmniej 150 000 szt. kart bezstykowych,
— przeszkolono z zakresu obsługi i użytkowania systemu min. 500 użytkowników,
— wartość dostawy i usługi wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.
B. Dostawa i instalacja urządzeń oraz oprogramowania systemu teleinformatycznego, spełniająca łącznie
poniższe warunki:
— dostawa, montaż i uruchomienie dla Centrum Przetwarzania Danych (CPD) sprzętu serwerowego,
komputerowego i sieciowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem; Centrum Przetwarzania Danych (CPD)
należy rozumieć jako wydzielony ośrodek przetwarzania danych z co najmniej jedną serwerownią oraz
zapleczem technicznym pozwalającym na nieprzerwaną pracę i łączność. Infrastruktura techniczna musi
zapewniać zasilanie elektryczne, urządzenia zasilania bezprzerwowego, klimatyzację oraz systemem gaszenia,
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— dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, narzędziowego oraz bazodanowego;
— system obejmował swoim zasięgiem co najmniej: 1 lokalizację centralną oraz 20 lokalizacji rozproszonych;
— wartość dostawy i usługi wynosiła co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto.
C. Dostawa i uruchomienie systemu teleinformatycznego zbierającego i przetwarzającego dane z pojazdów,
spełniająca łącznie poniższe warunki:
— dostawa i uruchomienie komputerów pokładowych zbierających dane z urządzeń zainstalowanych w
pojeździe;
— dostawa i uruchomienie urządzeń służących do lokalizacji pojazdów, wykorzystujących technologię GPS;
— dostawa i wdrożenie oprogramowania dedykowanego wraz z mapami cyfrowymi;
— system wykorzystuje transmisję danych w technologii GPRS;
— system umożliwia monitorowanie pojazdów z wizualizacją ich położenia na mapie cyfrowej;
— ilość pojazdów obsługiwanych przez system - min. 400;
— wartość dostawy i usługi wynosiła co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto.
D. Dostawa i uruchomienie instalacji pokładowych w pojazdach zasilanych elektrycznie, spełniająca łącznie
poniższe warunki:
— instalacje pokładowe wykonane w co najmniej 20 wagonach tramwajowych lub co najmniej 20 pociągach lub
trolejbusach,
— wartość dostawy i usługi wynosiła co najmniej 200 000,00 PLN brutto.
Zamawiający dopuszcza, aby wykonane lub wykonywane przez Wykonawcę dostawy i usługi, obejmowały
łącznie wymagania określone podpunktach A – D. W takim przypadku wykazana wartość dostaw i usług musi
być sumą wartości dostaw i usług wymaganych w podpunktach A – D.
3.dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia warunek ten wykonawcy mogą spełniać łącznie):
A. Kierownik Projektu:
— wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
— znajomość metodyki zarządzania projektem udokumentowana certyfikatem,
— minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,
— pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika
projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu polegającego na budowie i wdrożeniu systemu
informatycznego,
— wartość projektu, o którym mowa powyżej wynosiła co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto.
B. Z-ca Kierownika Projektu:
— wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
— minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,
— znajomość metodyki zarządzania projektem udokumentowana certyfikatem,
— pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika
projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu, którego wartość wynosiła co najmniej 5 000 000,00
PLN brutto.
C. Specjalista ds. jakości:
— wykształcenie wyższe,
— wiedza w zakresie zapewnienia jakości udokumentowana certyfikatem,
— wiedza z zakresu testów oprogramowania udokumentowana certyfikatem,
— udział w roli specjalisty ds. jakości w projekcie polegającym na budowie lub rozwoju lub wdrożeniu systemów
informatycznych.
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D. Specjalista ds. sieci:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— znajomość sieci WAN, LAN i VPN na poziomie administratora, potwierdzona udziałem w roli specjalisty
ds. sieci, która obejmowała WAN, LAN lub VPN, potwierdzona udziałem w projekcie polegającym na
budowie systemów teleinformatycznych zrealizowanych dla klientów o rozproszonej strukturze organizacyjnej
(posiadających minimum 20 jednostek usytuowanych w różnych lokalizacjach - posiadających różne adresy
pocztowe).
E. Specjalista ds. wdrożenia i utrzymania systemów:
— wykształcenie wyższe informatyczne,
— znajomość zbioru dobrych praktyk potwierdzona certyfikatem.
F. Specjalista ds. architektury systemowej:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— znajomość architektury systemowej, w szczególności architektury zorientowanej na usługi (SOA - Service
Oriented Architecture), potwierdzona udziałem w roli eksperta ds. architektury systemowej w projekcie
polegającym na budowie, rozwoju lub wdrożeniu systemów teleinformatycznych realizowanym dla klienta o
rozproszonej strukturze organizacyjnej*, o liczbie użytkowników nie mniejszej niż 20 w każdym projekcie.
* „klient o rozproszonej strukturze organizacyjnej” oznacza klienta mającego co najmniej 3 jednostki
organizacyjne, usytuowane w różnych lokalizacjach (tj. posiadających różne adresy pocztowe).
G. Specjalista ds. modelowania procesów biznesowych:
— wykształcenie wyższe,
— znajomość technologii workflow i modelowania procesów biznesowych potwierdzona udziałem w roli
eksperta ds. modelowania procesów biznesowych w co najmniej 2 projektach będących przedsięwzięciami
realizowanymi dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej*, posiadającego przynajmniej 20 lokalizacji
połączonych ze sobą za pomocą sieci WAN, LAN, VPN lub Internet, w każdym projekcie.
* „klient o rozproszonej strukturze organizacyjnej” oznacza klienta mającego co najmniej 3 jednostki
organizacyjne, usytuowane w różnych lokalizacjach (tj. posiadających różne adresy pocztowe).
H. Specjalista ds. rozliczeń:
— wykształcenie wyższe,
— doświadczenie w prowadzeniu wszelkich rozliczeń zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy
dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu, potwierdzone udziałem w roli specjalisty ds. rozliczeń w projekcie
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu,
— wartość projektu, o którym mowa powyżej wynosiła co najmniej 2000000,00 zł brutto.
I. Osoby posiadające wykształcenie wyższe techniczne, pełniące funkcję:
— specjalisty ds. integracji aplikacji,
— specjalisty ds. migracji danych,
— specjalisty ds. modelowania UML, mającego znajomość praktycznego wykorzystania języka UML,
— specjalisty ds. łączności, posiadającego doświadczenie w integracji środków łączności.
J. Projektanci, kierownicy robót elektrycznych i budowlanych, posiadający aktualne uprawnienia niezbędne do
wykonywania tych funkcji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
UWAGA:
Każda z osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, musi spełniać wszystkie warunki
stawiane dla danej funkcji. Dopuszczalne jest pełnienie maksymalnie trzech funkcji przez jedną osobę, z
wyjątkiem funkcji Kierownika Projektu, która nie może być łączona z innymi funkcjami.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie
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III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

9/10

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty. Waga 90
2. Uśredniony czas wydania 100 kart spersonalizowanych. Waga 5
3. Całkowity czas akceptacji 30 kart ŚKUP przez moduł do pobierania opłat za przejazd. Waga 5

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/DS/2/PZ/27/10

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 29.12.2010 11:59
Dokumenty odpłatne
podać cenę 130,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówka w kasie Zamawiającego lub przelew.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.12.2010 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29.12.2010 - 12:30
Miejsce
Siedziba zamawiającego (parter, nr pokoju 015).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO
WSL), Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", nr
projektu 789.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku nie otrzymania
dofinansowania z UE, zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia
podstawowego.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w ww. punktach III.2.2 i III.2.3
ogłoszenia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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 wykonaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Cena za SIWZ podana w pkt. IV.3.3 ogłoszenia jest ceną netto i zawiera jedynie koszt jej druku. Do ceny
zostanie doliczony podatek VAT i koszt jej przekazania.

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminach określonych w
art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
17.11.2010
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