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Polska-Warszawa: Platformy komputerowe
2017/S 071-134816
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
Warszawa
00-507
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Dyrektora Generalnego
Tel.: +48 222737162
E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
Faks: +48 222738922
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://mr.bip.gov.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mr.bip.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Główna, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507
Warszawa
pl. Trzech Krzyży 3/5
Warszawa
00-507
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Cichecki
E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mr.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i
lokalne
I.5) Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług brokera PEF.
Numer referencyjny: BDG-V.2611.30.2017.PC
II.1.2) Główny kod CPV
30211300
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług brokera Platformy Elektronicznego
Fakturowania, dostarczającej funkcjonalności tworzące rozwiązanie
teleinformatyczne (w skrócie: platforma PeF). Platforma PeF służyć będzie do
obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców
dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia.
2. Usługi PeF muszą funkcjonować zgodnie ze standardami stowarzyszenia
OpenPEPPOL, w szczególności ze specyfikacjami wymienionymi w umowach
PEPPOL Transport Infrastructure Agreements (TIA) – PEPPOL Access Point (AP)
Provider Agreement oraz PEPPOL Transport Infrastructure Agreements PEPPOL
Service Metadata Publisher (SMP) Provider Agreement.
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu zawiera Załącznik nr 1 do
Informacji dla wykonawców zamieszczony na stronie mr.big.gov.pl w zakładce
Zamówienia publiczne.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 260 000.00 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług brokera PEF
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30211300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup usług brokera Platformy Elektronicznego
Fakturowania, dostarczającej funkcjonalności tworzące rozwiązanie
teleinformatyczne, zwane Platformą pośredniczącą elektronicznego fakturowania
dla sfery zamówień publicznych (w skrócie: platforma PeF). Platforma PeF służyć
będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i
wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia, w tym
wymiany faktur elektronicznych zgodnych z tzw. Normą Europejską.
2.Usługi PeF muszą funkcjonować zgodnie ze standardami stowarzyszenia
OpenPEPPOL, w szczególności ze specyfikacjami wymienionymi w umowach
PEPPOL Transport Infrastructure Agreements (TIA) – PEPPOL Access Point (AP)
Provider Agreement oraz PEPPOL Transport Infrastructure Agreements PEPPOL
Service Metadata Publisher (SMP) Provider Agreement.
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3.Funkcjonalność platformy PeF pozwoli na realizowanie następujących e-usług
publicznych:
a.Usługa zamawiania dostawy
b.Usługa awizowania dostawy
c.Usługa potwierdzania odbioru
d.Usługa fakturowania
e.Usługa wystawiania faktury korygującej
f.Usługa wystawiania noty księgowej
g.Usługa generowania raportów i zestawień dla władz publicznych
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50000.00 zł.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 800 000.00 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 7
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego siedmiu wykonawców, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu.W przypadku, gdy liczba Wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 7,
Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających te
warunki. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu będzie większa niż 7, Zamawiający zaprosi do dialogu
wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, którzy otrzymali
najwyższą liczbę punktów. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się
jak wykluczonego z postępowania.Wszystkie usługi podlegające ocenie w ramach
kryteriów selekcji Wykonawcy muszą wskazać w wykazie usług do oceny w
kryterium selekcji (tylko te usługi będą podlegać ocenie). Wykonawca może
wskazać te same usługi w wykazie usług do oceny w kryterium selekcji (załącznik
nr 10 informacji dla wykonawców) jak i w wykazie usług na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 8 informacji dla
wykonawców). W przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę
punktów i znajdzie się na siódmym miejscu w rankingu, zamawiający zaprosi do
dialogu wykonawcę wybranego na następujących zasadach: w pierwszej kolejności
tego wykonawcę, który zdobył najwięcej punktów w kryterium K1; w przypadku
gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów w Kryterium K1,
Zamawiający zaprosi wykonawcę, który zdobył najwięcej punktów w kryterium K2;
w przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów w
Kryterium K2, Zamawiający zaprosi wykonawcę, który zdobył najwięcej punktów w
kryterium K3; w przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę
punktów w Kryterium K3, Zamawiający zaprosi wykonawcę, który zdobył najwięcej
punktów w kryterium K4; w przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą
liczbę punktów w Kryterium K4, Zamawiający zaprosi większą liczbę wykonawców,
to jest wszystkich wykonawców, którzy przejdą selekcję jak wskazaną jak powyżej.
Selekcja wykonawców będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria: a)
Kryterium K1 Liczone jako liczba typów przesłanych dokumentów handlowych w
ustrukturyzowanym formacie elektronicznym w usługach zrealizowanych należycie
przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, b) Kryterium K2 Liczone jako należyte
świadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie jednej wskazanej przez wykonawcę usługi
informatycznej, w której zgodnie z umową SLA dostępności usługi była
zapewniona na poziomie co najmniej 92 %., c) Kryterium K3 Liczone jako liczba
należycie wykonanych przez Wykonawcę usług wytworzenia oprogramowania, w
których zastosowano podejście projektowania zorientowanego na użytkownika
(User-centered Design – UCD) i prototypowanie interfejsów graficznych
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, d) Kryterium K4 Liczone jako liczba
należycie wykonanych przez Wykonawcę usług wytworzenia oprogramowania, w
których wykorzystano automatyczne testy oprogramowania oraz przeprowadzono
testy wydajnościowe zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wraz z wnioskiem
wykonawca zobowiązany jest złożyć Wykaz usług (załącznik nr 10 informacji dla
wykonawców). Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów selekcji zawarte są w
dokumencie Informacje dodatkowe do ogłoszenia, zamieszczonym na stronie
mr.bip.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Szczegółowe informacje na temat prawa opcji zostaną zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia po przeprowadzeniu dialogu z wybranymi
wykonawcami.
Szacunkowa wartość, o której mowa w pkt. II.2.6) uwzględnia prawo 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: Platforma pośrednicząca elektronicznego
fakturowania dla sfery finansów publicznych, realizowanego w ramach Działania
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu POPC.
II.2.14) Informacje dodatkowe
Dialog będzie jednoetapowy. Wartość szacunkowa zamówienia, o której mowa w
pkt. II.1.5) uwzględnia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.
Do dialogu zostanie zaproszonych łącznie 7 wykonawców. Po przeprowadzeniu
dialogu, do składania ofert zostanie zaproszonych 7 wykonawców.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług brokera PEF
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30211300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem zamówienia jest zakup usług brokera Platformy Elektronicznego
Fakturowania, dostarczającej funkcjonalności tworzące rozwiązanie
teleinformatyczne, zwane Platformą pośredniczącą elektronicznego fakturowania
dla sfery zamówień publicznych (w skrócie: platforma PeF). Platforma PeF służyć
będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i
wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia, w tym
wymiany faktur elektronicznych zgodnych z tzw. Normą Europejską.
2.Usługi PeF muszą funkcjonować zgodnie ze standardami stowarzyszenia
OpenPEPPOL, w szczególności ze specyfikacjami wymienionymi w umowach
PEPPOL Transport Infrastructure Agreements (TIA) – PEPPOL Access Point (AP)
Provider Agreement oraz PEPPOL Transport Infrastructure Agreements PEPPOL
Service Metadata Publisher (SMP) Provider Agreement.
3.Funkcjonalność platformy PeF pozwoli na realizowanie następujących e-usług
publicznych:
a.Usługa zamawiania dostawy
b.Usługa awizowania dostawy
c.Usługa potwierdzania odbioru
d.Usługa fakturowania
e.Usługa wystawiania faktury korygującej
f.Usługa wystawiania noty księgowej
g.Usługa generowania raportów i zestawień dla władz publicznych
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50000.00 zł.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 800 000.00 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 7
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego siedmiu wykonawców, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu.W przypadku, gdy liczba Wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 7,
Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających te
warunki. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu będzie większa niż 7, Zamawiający zaprosi do dialogu
wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, którzy otrzymali
najwyższą liczbę punktów. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się
jak wykluczonego z postępowania.Wszystkie usługi podlegające ocenie w ramach
kryteriów selekcji Wykonawcy muszą wskazać w wykazie usług do oceny w
kryterium selekcji (tylko te usługi będą podlegać ocenie). Wykonawca może
wskazać te same usługi w wykazie usług do oceny w kryterium selekcji (załącznik
nr 10 informacji dla wykonawców) jak i w wykazie usług na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 8 informacji dla
wykonawców). W przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę
punktów i znajdzie się na siódmym miejscu w rankingu, zamawiający zaprosi do
dialogu wykonawcę wybranego na następujących zasadach: w pierwszej kolejności
tego wykonawcę, który zdobył najwięcej punktów w kryterium K1; w przypadku
gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów w Kryterium K1,
Zamawiający zaprosi wykonawcę, który zdobył najwięcej punktów w kryterium K2;
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w przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów w
Kryterium K2, Zamawiający zaprosi wykonawcę, który zdobył najwięcej punktów w
kryterium K3; w przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą liczbę
punktów w Kryterium K3, Zamawiający zaprosi wykonawcę, który zdobył najwięcej
punktów w kryterium K4; w przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką samą
liczbę punktów w Kryterium K4, Zamawiający zaprosi większą liczbę wykonawców,
to jest wszystkich wykonawców, którzy przejdą selekcję jak wskazaną jak powyżej.
Selekcja wykonawców będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria: a)
Kryterium K1 Liczone jako liczba typów przesłanych dokumentów handlowych w
ustrukturyzowanym formacie elektronicznym w usługach zrealizowanych należycie
przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, b) Kryterium K2 Liczone jako należyte
świadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie jednej wskazanej przez wykonawcę usługi
informatycznej, w której zgodnie z umową SLA dostępności usługi była
zapewniona na poziomie co najmniej 92 %., c) Kryterium K3 Liczone jako liczba
należycie wykonanych przez Wykonawcę usług wytworzenia oprogramowania, w
których zastosowano podejście projektowania zorientowanego na użytkownika
(User-centered Design – UCD) i prototypowanie interfejsów graficznych
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, d) Kryterium K4 Liczone jako liczba
należycie wykonanych przez Wykonawcę usług wytworzenia oprogramowania, w
których wykorzystano automatyczne testy oprogramowania oraz przeprowadzono
testy wydajnościowe zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wraz z wnioskiem
wykonawca zobowiązany jest złożyć Wykaz usług (załącznik nr 10 informacji dla
wykonawców). Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów selekcji zawarte są w
dokumencie Informacje dodatkowe do ogłoszenia, zamieszczonym na stronie
mr.bip.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Szczegółowe informacje na temat prawa opcji zostaną zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia po przeprowadzeniu dialogu z wybranymi
wykonawcami.
Szacunkowa wartość, o której mowa w pkt. II.2.6) uwzględnia prawo 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: Platforma pośrednicząca elektronicznego
fakturowania dla sfery finansów publicznych, realizowanego w ramach Działania
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu POPC.
II.2.14) Informacje dodatkowe
Dialog będzie jednoetapowy. Wartość szacunkowa zamówienia, o której mowa w
pkt. II.1.5) uwzględnia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.
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Do dialogu zostanie zaproszonych łącznie 7 wykonawców. Po przeprowadzeniu
dialogu, do składania ofert zostanie zaproszonych 7 wykonawców.
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:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13-22
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy dot. sytuacji
ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł
(słownie: milion złotych 00/100).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące oświadczenia i
dokumenty:
1. aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone
według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem
wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik Nr 2 do
informacji dla wykonawców
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów, oraz
stosowne dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz stosownych dokumentów
potwierdzających spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego.
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 10.1 i 10.4
dokumentu pn. „Informacje dodatkowe do ogłoszenia” – jeżeli wykonawca polega
na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, do złożenia w
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wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Szczegółowe informacje nt. dokumentów i oświadczeń jakie wykonawcy muszą
złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz na
wezwanie zawiera dokument pn.„Informacje dodatkowe do ogłoszenia”
zamieszczonym na stronie mr.bip.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13-22
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy dot. zdolności
technicznej i kwalifikacji zawodowych:
I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie:
— 20 usług polegających jednocześnie na: a)przekazywaniu elektronicznych
dokumentów handlowych w liczbie nie mniejszej niż 1000 w ciągu 1 roku,
b)gwarantowany poziom dostępności usługi wynosił co najmniej: 96 % – od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, 94 % – w pozostałym
czasie.
Poziom dostępności usługi liczony jest w skali miesiąca. Przerwy serwisowe mogą
występować wyłącznie w godzinach 18:00 do 8:00 i wliczają się do czasu
niedostępności usługi.
— 3 usługi „helpdesk” polegające na wsparciu klienta drogą elektroniczną (w tym
telefoniczną), w dni robocze, przez co najmniej 8 godzin na dobę dla
dedykowanych użytkowników systemu/ów informatycznych, z których każda
trwała nieprzerwalnie co najmniej 6 miesięcy.
II. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym zespołem osób (ekspertów),
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posługującymi się biegle
językiem polskim w mowie i piśmie, posiadającymi następujące doświadczenie,
wykształcenie, certyfikaty, nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
— Kierownik projektu, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli
kierownika projektu informatycznego/projektów informatycznych, pełnił funkcję
kierownika projektu w dwóch projektach informatycznych trwających przez co
najmniej 12 miesięcy, posiada kompetencje w zarządzaniu projektami
potwierdzone certyfikatem zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub PMP,
lub IPMA level C, lub równoważny, posiada certyfikat ITIL Fundation V3 lub
równoważny. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku (posiadania
certyfikatów) poprzez oświadczenie złożone w Wykazie osób. W przypadku
wskazania przez wykonawcę certyfikatów równoważnych do podanych powyżej
wówczas spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, że dany certyfikat jest
równoważny do podanego;
— Architekt rozwiązania, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli
architekta systemu informatycznego, pełnił rolę architekta systemu
informatycznego w 3 projektach informatycznych, związanych z przesyłaniem
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, pełnił rolę architekta systemu
informatycznego w 2 projektach informatycznych, w których wymagane było
wykorzystanie jednego z następujących rozwiązań: SOA lub usług sieciowych lub
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microservices lub REST lub AJAX.;
— Zespół analityczno – projektowy składający się z co najmniej 2 osób
oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, z których każda spełnia
opisane poniżej wymagania: udział w roli projektanta lub analityka w co najmniej
2 projektach informatycznych, z których co najmniej jeden związany był z
przesyłaniem dokumentów elektronicznych,
— Zespół ds. interfejsów graficznych składający się z niżej wymienionych osób,
spełniających opisane poniżej wymagania – po jednej osobie z każdej niżej
wymienionej specjalizacji. Nie jest dopuszczone łączenie specjalizacji w jednej
osobie (...)
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji
pozostałe informacje dotyczące osób jakimi musi dysponować wykonawca są
wykazane w Sekcji VI.3 ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące oświadczenia i
dokumenty:
1. aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone
według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem
wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik Nr 2 do
informacji dla wykonawców
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów, oraz
stosowne dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz stosownych dokumentów
potwierdzających spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego.
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 10.1 i 10.4
dokumentu pn. „Informacje dodatkowe do ogłoszenia” – jeżeli wykonawca polega
na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji z Krajowego Rejestru
Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS; odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
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środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
stosownych dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w
postępowaniu; wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania wniosków; wykazu osób.
Szczegółowe informacje nt. dokumentów i oświadczeń jakie wykonawcy muszą
złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz na
wezwanie zawiera dokument „Informacje dodatkowe do ogłoszenia”
zamieszczonym na stronie mr.bip.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
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
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
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: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
Data: 31/07/2017
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
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:
I. Pozostałe informacje dotyczące osób, o których mowa w Sekcji III. 1.3):
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a) Specjalista ds. badań i architektury informacji, który posiada co najmniej
2-letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu architektury informacji systemów
lub serwisów internetowych oraz projektowaniu interakcji użytkownika, posiada
doświadczenie polegające na uczestnictwie w 3 projektach o wartości co najmniej
50.000,00 zł brutto każdy, których elementem było zaprojektowanie architektury
informacji na potrzeby systemu lub serwisu internetowego przy pomocy
programów do tworzenia makiet stron, aplikacji i interaktywnych prototypów,
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań
użytecznościowych systemów i serwisów internetowych z wykorzystaniem m.in.
technik analiz eksperckich lub testów prowadzonych z użytkownikami, pełnił rolę
projektanta interfejsów graficznych w 2 projektach informatycznych, posiada
doświadczenie w projektowaniu zorientowanym na użytkownika (ang. User
Centered Design), w tym w przygotowywaniu prototypów interfejsów graficznych,
w 1 projekcie informatycznym w którym powstały interfejsy graficzne przy
wykorzystaniu podejścia projektowania zorientowanego na użytkownika. Przez
projektowanie zorientowane na użytkownika (User-centered Design – UCD)
Zamawiający rozumie podejście do projektowania, w którym proces projektowania
opiera się na rzeczywistych potrzebach i celach przyszłych użytkowników oraz
angażowaniu użytkowników w proces projektowania. Tworzenie aplikacji
zorientowanej na użytkownika wymaga zaplanowania i myślenia o użyteczności
aplikacji w całym procesie. W podejściu UCD uwaga przenoszona jest z produktu
na użytkownika i jego potrzeby.
b) Specjalista ds. grafiki i web development, posiadający co najmniej 3-letnie
doświadczenie w projektowaniu graficznym serwisów internetowych w charakterze
grafika, posiadający doświadczenie polegające na uczestnictwie w 3 projektach
informatycznych polegających na zaprojektowaniu grafiki na potrzeby serwisu
internetowego przy pomocy programów graficznych, posiadający co najmniej
3-letnie doświadczenie w projektowaniu serwisów internetowych w zakresie
przygotowania kodu HTML, CSS, JavaScript, posiadający doświadczenie polegające
na uczestnictwie w minimum 1 projekcie informatycznym polegającym na
realizacji serwisów internetowych techniką Responsive web design (RWD).
c) Specjalista ds. dostępności, posiadający co najmniej 3 – letnie doświadczenie w
zakresie tworzenia systemów lub serwisów internetowych albo dostosowania
systemów lub serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
posiada wiedzę z zakresu stosowania wytycznych WCAG 2.0.
— Zespół rozwoju usług składający się z 3 osób, gdzie każda z osób brała udział
w realizacji 1 projektu informatycznego w zakresie implementacji rozwiązań
opartych o usługi sieciowe zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat oraz
uczestniczyła w roli programisty 1 systemu informatycznego, w którym wymagane
było wykorzystanie jednego z następujących rozwiązań: SOA lub usług sieciowych
lub microservices lub REST lub AJAX
— Zespół jakości składający się z co najmniej 2 osób, gdzie każda z osób brała
udział w realizacji 1 projektu informatycznego w charakterze eksperta ds.
zapewnienia jakości, w tym testowania aplikacji z wykorzystaniem Robot
Framework/ Selene w okresie ostatnich 3 lat.
II. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek – sporządzony zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik 11 do Informacji dla wykonawców, zamieszczonym na
stronie mir.bip.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne. Wniosek należy
oznakować następująco: nazwa i adres wykonawcy, nazwa i adres
zamawiającego,„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na
Świadczenie usług brokera PEF”nr referencyjny: BDG-V.2611.30.2017.PC, nie
otwierać przed 08.05.2017 r. godz. 11.00. Korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem należy kierować na adres: Ministerstwo Rozwoju, Biuro Dyrektora
Generalnego, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 W-wa.
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VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2017
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