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

bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

Warszawa: dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego 

System Obsługi Licencji Maszynistów z uwzględnieniem 

przeszkolenia pracowników oraz zapewnienia opieki serwisowej

Numer ogłoszenia: 142177 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Transportu Kolejowego , Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 22 749 14 00, faks 22 749 14 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utk.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa, instalacja i wdrożenie systemu 

informatycznego System Obsługi Licencji Maszynistów z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników 

oraz zapewnienia opieki serwisowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego System Obsługi Licencji Maszynistów, 

zwanego dalej Systemem, wspierającego proces wydawania licencji maszynisty oraz prowadzącego 

rejestr licencji maszynistów, z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników i zapewnieniem opieki 

serwisowej. Celem wdrożenia Systemu jest kompleksowa automatyzacja obsługi wniosków o wydanie 

licencji maszynisty, złożonych przez wnioskodawców oraz przez przedmioty działające w imieniu 

wnioskodawcy wraz z udostępnieniem wszelkich niezbędnych funkcjonalności wymaganych do złożenia 

i obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania oraz parametry, jakie 

spełniać musi System wraz z informacjami o obowiązkach nakładanych na Wykonawcę, zawiera Opis 
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Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis zasad oraz 

warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.00.00-5, 72.26.30.00-6, 72.26.80.00-1, 

72.26.50.00-0, 72.26.70.00-4, 80.53.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienia wadium w 

wysokości 9 000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu 

składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: pieniądzu, przelewem na 

rachunek bankowy; poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 359). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy 

wpłacić na rachunek Zamawiającego: 36 1010 1010 0055 0013 9120 0000 W tytule przelewu należy 

wskazać: Wadium w postępowaniu BAF-251-542-2016

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, 

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego 

zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz Ofertowy).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Ocena spełniania warunków w tym zakresie zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 

spełnia na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu usług potwierdzających spełnienie 

warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Warunek 

zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie co najmniej: 2 (dwie) 

usługi, każda o wartości co najmniej 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) brutto, których 

przedmiotem były (każda usługa osobno): usługi polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu 

informatycznych systemów wspierających elektroniczny obieg i przyjmowanie dokumentów 

łącznie z przeszkoleniem użytkowników, przy czym każda z ww. usług realizowana była na 

rzecz jednostek sektora finansów publicznych i przynajmniej jedna z nich obejmowała swoim 

zakresem integrację z ePUAP; 2 (dwie) usługi polegające na utrzymaniu przez okres co 

najmniej 12 (dwanaście) miesięcy (obejmującego co najmniej opiekę serwisową i bieżące 

naprawianie błędów) działającego systemu wspierającego elektroniczny obieg i przyjmowanie 

dokumentów wykonanego na rzecz jednostek sektora finansów publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, 

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego 

zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz Ofertowy).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, 

na podstawie wykazu osób wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych 

do wykonania zamówienia i informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności 

zespołem co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia, w tym: 1) Kierownik Projektu - minimum 1 osoba, posiadająca: 

wykształcenie wyższe, Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Projektu; 

certyfikat Prince2 Practitioner lub równoważny; W okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert kierował co najmniej dwoma projektami polegającymi na 
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zaprojektowaniu i wdrożeniu informatycznych systemów wspierających elektroniczny obieg i 

przyjmowanie dokumentów, które zostały odebrane przez zamawiających; 2) Programista - 

minimum 3 osoby, spełniająca poniższe wymagania: wykształcenie wyższe; Minimum 3-letnie 

doświadczenie na stanowisku programisty; 3) Przynajmniej 50% zespołu przeznaczonego do 

realizacji przedmiotu zamówienia powinno być zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, 

na podstawie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p. (tj. o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów 

Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru 

Karnego - w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p.z.p.) oraz w art. 24 ust. 2 i ust. 2a p.z.p.; 2) 

oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskaniu przewidzianego 

prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, oraz 3) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub 

rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu 

4) Szczegółowy opis funkcjonalności wdrażanego rozwiązania, dalej jako Opis Funkcjonalności, 

sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ Arkusz funkcjonalności 

podlegających ocenie.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60

2 - Ocena funkcjonalności - 40

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 Umowy: stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT; 2) wystąpienia zmian 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy - w 

zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa; 3) opóźnień w realizacji 

Umowy - w zakresie zmian w Projekcie, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest 

konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy, a nie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 4) zmian w wykazie osób, które biorą udział w wykonywaniu Umowy - w zakresie 

dostosowania Umowy do tych zmian; 5) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie 

dostosowania Umowy do tych zmian; 6) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub 
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połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których Strony nie mogły 

przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć, i im przeciwdziałać poprzez działanie z 

należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych - w 

zakresie dostosowania niniejszej Umowy do zmian nią spowodowanych. Zmiany, o których mowa 

powyżej nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa Formularzu 

Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), z zastrzeżeniem przypadku, w którym zmianie ulega stawka 

podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: http://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

29.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa (Kancelaria Główna, XII piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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

Strona 7 z 7

18.07.2016http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=142177&rok=201...


