
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bppn.waw.pl 

 

Warszawa: świadczenie usługi serwisowania i administrowania 

oprogramowaniem zainstalowanym na stacjach roboczyc h i serwerach 

Zamawiaj ącego  

Numer ogłoszenia: 66802 - 2013; data zamieszczenia:  18.02.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy , ul. Skoczylasa 9, 

03-470 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8186013, faks 022 6197452. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  świadczenie usługi serwisowania i 

administrowania oprogramowaniem zainstalowanym na stacjach roboczych i serwerach Zamawiającego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  W ramach realizacji przedmiotu 

umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do usługę serwisowania i administrowania 

oprogramowaniem zainstalowanym na stacjach roboczych i serwerach Zamawiającego obejmującą: 1. 

administracja siecią lokalną i rozległą (WAN) łączącą oddziały Zamawiającego 2. administrację 

infrastrukturą serwerową, w tym poczty elektronicznej i systemu Aleph, będącą w posiadaniu 

Zamawiającego, za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, 3. bieŜącą konfigurację oprogramowania, 

4. instalowanie wszelkich uaktualnień oprogramowania, 5. usuwanie problemów z prawidłowym 

funkcjonowaniem oprogramowania w ramach administrowania nimi lub ramach awarii zgłaszanych przez 

uŜytkowników, 6. kontakt z dostawcami usług IT i telekomunikacyjnych, 7. utrzymanie serwisu 

internetowego i katalogów bibliotecznych, 8. utrzymanie strony internetowej, w tym projektowanie grafiki 

komputerowej, utrzymanie serwisu na serwerze wirtualnym, wykonywanie kopii zapasowych danych i 

konfiguracji, doszkalanie uŜytkowników Systemu Zarządzania Treścią wprowadzających artykuły na stronę 

www, 9. całodobowe monitorowanie systemu, 10. ASI - składanie okresowych sprawozdań z 
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funkcjonowania systemu, 11. doradztwo techniczne i technologiczne, 12. monitorowanie działania łącz 

telekomunikacyjnych, współpraca z operatorami w celu jak najszybszego usunięci przerw w dostępie do 

sieci Internet.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.00.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych) 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonuje) naleŜycie 3 usługi obejmujące łącznie: serwisowanie i administrowanie 

oprogramowaniem, bieŜącą konfigurację oprogramowania, instalowanie wszelkich uaktualnień 

oprogramowania, utrzymanie serwisu internetowego, utrzymanie strony internetowej, przez okres 

co najmniej jednego roku 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku 
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub 

będzie dysponował trzema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: a) jedna osoba (kierownik, 

koordynator itp.) posiadająca wykształcenie wyŜsze w kierunku informatyka, doświadczenie w 

serwisowaniu systemów informatycznych tj. w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu 

składania ofert, kierował lub koordynował realizacją co najmniej 2 zadań polegających łącznie na 

serwisowaniu i administrowaniu lub wdraŜaniu: systemu bibliotecznego Aleph firmy ExLibris, 

bazy danych Oracle Database 10, oprogramowania finansowo-księgowego Comarch CDN 

Optima, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition; Microsoft Exchange; Active Directory 

Microsoft Windows (2003/2008/2012). b) trzy osoby, kaŜda posiadające wykształcenie wyŜsze w 

kierunku informatyka oraz łącznie posiadające doświadczenie zawodowe polegające na 

świadczeniu usług serwisowania systemów informatycznych: systemu bibliotecznego Aleph firmy 

ExLibris, bazy danych Oracle Database 10; oprogramowania finansowo-księgowego Comarch 

CDN Optima, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition; Microsoft Exchange; Microsoft 

SharePoint Services, Microsoft Office; Active Directory Microsoft Windows (2003/2008/2012). 

Przy czym kaŜda z tych osób musi wykazać się świadczeniem powyŜszych usług przez okres co 

najmniej dwóch lat. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę nie mniejszą niŜ 100 000,00 zł 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� 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 
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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  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� 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 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  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; 2. 

JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 3. pełnomocnictwo do 
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reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bppn.waw.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Biblioteka Publiczna im. 

Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 

Warszawa (Administracja - sekretariat dyrekcji). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.02.2013 

godzina 15:00, miejsce: Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 

m.st. Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa (Administracja - sekretariat dyrekcji). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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