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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613054-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Mińsk Mazowiecki: Usługi wdrażania oprogramowania
2020/S 247-613054

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Mińsk Mazowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 1412112
Adres pocztowy: ul. Chełmońskiego 14
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gałązka
E-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl 
Tel.:  +48 257562500
Faks:  +48 257562550
Adresy internetowe:
Główny adres: www.minskmazowiecki.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.minskmazowiecki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Gmina 
Mińsk Mazowiecki 4.0 – nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców”
Numer referencyjny: RI.271.1.26.2020

II.1.2) Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz świadczenie usług wsparcia i aktualizacji 
funkcjonowania następujących elementów systemu:
1. e-usługi:
1.a. dostarczenie i wdrożenie systemu aplikacji webowej e-usług (e-portal) w technologii klient serwer. 
Technologia e-portalu ma umożliwić spełnienie wymagań dyrektywy WCGA 2.0 dotyczącą dostępności treści 
internetowych dla osób niewidzących i słabowidzących. Za pośrednictwem strony www Zamawiającego będzie 
dostępna podstawowa funkcjonalność e-portalu, tj. e-usługi, klient będzie miał możliwość rejestracji konta, 
logowanie i korzystanie z pełnej autoryzowanej i spersonalizowanej funkcjonalności e-portalu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30211400 Konfiguracje komputerowe
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
30214000 Stacje robocze
30216000 Czytniki magnetyczne lub optyczne
30216130 Czytniki kodu kreskowego
30231310 Wyświetlacze płaskie
30232110 Drukarki laserowe
30237270 Torby na komputery przenośne
30237400 Akcesoria do wprowadzania danych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219500 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera
48810000 Systemy informacyjne
48820000 Serwery
48821000 Serwery sieciowe
48822000 Serwery komputerowe
48823000 Serwery plików
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
31440000 Baterie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mińsk Mazowiecki, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz świadczenie usług wsparcia i aktualizacji 
funkcjonowania następujących elementów systemu:
1. e-usługi:
1.a. dostarczenie i wdrożenie systemu aplikacji webowej e-usług (e-portal) w technologii klient serwer. 
Technologia e-portalu ma umożliwić spełnienie wymagań dyrektywy WCGA 2.0 dotyczącą dostępności treści 
internetowych dla osób niewidzących i słabowidzących. Za pośrednictwem strony www Zamawiającego będzie 
dostępna podstawowa funkcjonalność e-portalu, tj. e-usługi, klient będzie miał możliwość rejestracji konta, 
logowanie i korzystanie z pełnej autoryzowanej i spersonalizowanej funkcjonalności e-portalu;
1.b. zakup i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w celu realizacji e-usług oraz ich 
integracja z funkcjonującymi u Zamawiającego systemami. Aby to umożliwić może być konieczny zakup licencji 
dostępowych do mechanizmów integracyjnych i ich dokumentacji udostępnionych przez autora tych systemów 
wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwiającymi uruchomienie opisanych e-usług. Obecnie u 
Zamawiającego wykorzystywane jest następujące oprogramowanie:
— program do rozliczania zużytej wody i odprowadzonych ścieków: Wodkan firmy Zuiduet http://zuiduet.net.pl/
zuiduet/oferta/programy.html
— program do naliczania opłat za cmentarz i najem lokali komunalnych i socjalnych: Usługi firmy Zuiduet http://
zuiduet.net.pl/zuiduet/oferta/programy.html
— program finansowo-księgowy Rewizor GT firmy InsERT,
— program kadrowo-płacowy Gratyfikant 3 firmy InsERT,
— pompownia – program do monitoringu przepompowni ścieków firmy Hydro-Partner Sp. z o.o. http://
www.hydro-partner.pl/index.php?op=str,22,0,0&j=
— Scada – program do monitoringu pracy SUW Janów,
— pakiet programów biurowych Microsoft Office 2010 – 6 licencji biuro,
— program antywirusowy ESET – 10 licencji.
2. Usługi szkolenia z zakresu obsługi aplikacji webowej e-usług (e-portal) i zakupionych dodatkowych modułów 
oprogramowania dziedzinowego min. 100 h zegarowych szkolenia.
3. Dostawa infrastruktury sieciowej, tj. serwera na potrzeby aplikacji webowej e-usług i systemów/modułów 
oprogramowania dziedzinowego oraz zakup serwera plików oraz oprogramowania do tworzenia kopii, 
systemów operacyjnych, szafy telemetrycznej – rack, UPS, komputerów. W przypadku gdy Wykonawca uzna, 
że użytkowany obecnie silnik danych jest niewystarczający, przedmiotem zamówienia jest odpowiedni silnik 
danych.
Każde urządzenie dostarczone w ramach projektu musi posiadać zainstalowany i przygotowany do pracy 
system operacyjny, oprogramowanie musi być przystosowane do pracy w tym samym środowisku operacyjnym, 
w którym pracują zestawy komputerowe. Każde urządzenie musi zostać dostarczone do wskazanego przez 
Zamawiającego miejsca wraz z konfiguracją i instalacją oraz usługą gwarancyjną w ramach projektu „E-
zdrowie dla Mazowsza” realizowanego w ramach projektu Regionalnego programu operacyjnego województwa 
mazowieckiego na lata 2014–2020, priorytetu II, działanie 2.1 „E-usługi dla Mazowsza”. Sprzęt musi być 
oznakowany zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego określonymi w dalszej części Opisu przedmiotu 
zamówienia (OPZ).
3.a. Umożliwienie przeniesienia systemów dziedzinowych na bardziej wydajna platformę w celu umożliwienia 
prawidłowej realizacji e-usług. Wydajność obecnej infrastruktury serwerowej uniemożliwia bezawaryjną 

18/12/2020 S247
https://ted.europa.eu/TED

3 / 7

http://zuiduet.net.pl/zuiduet/oferta/programy.html
http://zuiduet.net.pl/zuiduet/oferta/programy.html
http://zuiduet.net.pl/zuiduet/oferta/programy.html
http://zuiduet.net.pl/zuiduet/oferta/programy.html
http://www.hydro-partner.pl/index.php?op=str,22,0,0&j
http://www.hydro-partner.pl/index.php?op=str,22,0,0&j


Dz.U./S S247
18/12/2020
613054-2020-PL

4 / 7

komunikację oraz nie zapewnienia atrybutów bezpieczeństwa takich jak: ciągłość dostępności, integralność 
systemu, niezawodność.
3.b. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych powstałych w ramach e-usług. Zakupione urządzenia 
mają zabezpieczyć dane przed ich utratą (ograniczyć ryzyka związane z utratą lub naruszeniem ich spójności), 
w tym poprzez wdrożenie „chmury obliczeniowej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji liczony od dnia gwarancji podstawowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 – nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców” realizowany 
jest w ramach osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, działania 2.1 E-usługi, poddziałania 2.1.1 E-
usługi dla Mazowsza Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy;
2) jednolity europejski dokument zamówienia;
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy);
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

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 określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 400 000,00 PLN.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000, 00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek spełni Wykonawca, który:
udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięć usług wdrożenia oprogramowania 
w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, przy czym każda nich powinna obejmować co najmniej e-
odczyt (zdalny odczyt), e-fakturę, historię płatności, e-monit, e-wezwanie do zapłaty oraz wykonanie aplikacji 
webowej dla e-usług, wraz z załączeniem dowodów określających, iż zostały one wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług (Załącznik nr 4 do 
SIWZ) oraz załączonego dowodu określającego czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 
ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli 
Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a 
Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
4. Istotne dla stron postanowienia wraz z informacjami dotyczącymi zmiany umowy zostały zawarte we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 11:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego dostępnego w chwili 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Podstawy Wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 ust. 2 
SIWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w rozdziale 5 ust. 3 
SIWZ.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 
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wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
5. Dokumenty dotyczące podmiotów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z rozdziałem 6 ust. 6–8, 
10 SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z Załącznikiem 6 do SIWZ.
7. 1. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert wariantowych;
2) składania ofert częściowych;
3) zawarcia umowy ramowej;
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl), aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia 
Wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane w 
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg załącznika 3 do 
SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania zgodnie z działem VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2020
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