
Ministerstwo Edukacji Narodowej: Usługa wsparcia utrzymania systemu enova

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 609493-N-2019 z dnia 2019-10-14 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, krajowy numer identyfikacyjny

17793900000000, ul. al. Jana Chrystiana Szucha 25 , 00-918 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 223 474 242, e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010.

Adres strony internetowej (URL): men.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

bip.men.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Nie

bip.men.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat

Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wsparcia utrzymania systemu enova

Numer referencyjny: DE-WZP.261.16.2019.JC

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia utrzymania systemu enova.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ (Istotne

postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami). 2. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z

REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – KLAUZULA SPOŁECZNA 2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a

ustawy Zamawiający określa, iż osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (osoby wskazane do

realizacji przedmiotu Umowy w załączniku nr 4 do Umowy), mają być zatrudnione przez Wykonawcę

lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1040) w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu. W przypadku Wykonawcy prowadzącego

indywidualną działalność gospodarczą, jeżeli realizuje on zamówienie osobiście jako jedna z osób

wskazanych w załączniku nr 4 nie jest wymagane aby był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę

(wymóg zatrudnienia, o którym mowa powyżej dotyczy wtedy tylko pozostałych osób). 2.2. Sposób

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3.1 oraz uprawnienia Zamawiającego w
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zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,

sankcji z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

lub podwykonawcę osób wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia określone

zostały w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72200000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72200000-7

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający

przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, w okresie 3 lat od

dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości do 50% wartości zamówienia

podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej, jeżeli zostaną udzielone, będą dotyczyć w

szczególności przedłużenia maksymalnie do 12 dodatkowych miesięcy okresu gwarancji i

świadczonych usług, o których mowa w pkt I.1 i I.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

(SOPZ - Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy) (ponad termin zamówienia podstawowego

wynoszący 24 miesiące) i/lub dokupienia maksymalnie do 540 dodatkowych godzin serwisowych

usługi wsparcia techniczno-merytorycznego, o którym mowa w pkt I.3 SOPZ (ponad określone w

zamówieniu podstawowym 1080 godzin) wraz z ewentualnym ustaleniem terminu na ich

wykorzystanie, nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zakończenia umowy podstawowej. 2.

Zamawiający wskazuje następujące warunki na jakich może zostać udzielone zamówienie, o którym
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mowa w ust. 1: 1) Wysokość procentowa kar umownych nie może być niższa od kar określonych w

umowie podstawowej; 2) Warunki finansowe dotyczące zakresu zadań gwarancja na system Enova i

gwarancja na dodatkowe moduły: Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższe niż

wynagrodzenie wynikające z umowy podstawowej dla danego zadania obliczone (zmniejszone)

proporcjonalnie do okresu trwania umowy zawartej zgodnie z ust. 1 i zwiększone o wpływ jaki na

koszty realizacji zamówienia, w okresie od dnia zawarcia umowy podstawowej, mają: a) zmiany stawki

podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), c) zmiany

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o

pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). Zwiększenie wynagrodzenia w ww.

zakresie jest dopuszczalne, jeżeli Wykonawca udowodni przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w

związku z ww. zmianą i z jej powodu wzrósł koszt realizacji zamówienia oraz udowodni wysokość

wpływu zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia. 3) Kwota wynagrodzenia za jedną

roboczogodzinę nie może być wyższa niż wynikająca z umowy podstawowej zwiększona o wpływ jaki

na koszty realizacji zamówienia, w okresie od dnia zawarcia umowy podstawowej, mają: a) zmiany

stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), c) zmiany

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o

pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) Zwiększenie wynagrodzenia w ww.

zakresie jest dopuszczalne, jeżeli Wykonawca udowodni przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w

związku z ww. zmianą i z jej powodu wzrósł koszt realizacji zamówienia oraz udowodni wysokość

wpływu zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia. 4) pozostałe warunki umowy będą

analogiczne z postanowieniami umowy dot. zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zmian

wynikających z zamawianego zakresu.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r., do dnia 31

grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów dot. terminów realizacji zawartych w

istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: ROZDZIAŁ 5 ust. 2.3. SIWZ: 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – w

celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca: 2.3.1. wykaże się należytym wykonaniem, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat

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

okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i

wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto (każda). Pod pojęciem usługi odpowiadającej

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się usługę (umowę): obejmującą zapewnienie

dostępu do nowych wersji systemu enova, usuwanie awarii i błędów w systemie enova oraz

konsultacje techniczno-merytoryczne dla użytkowników, bieżące dostosowywanie systemu do

zmieniających się potrzeb, przy czasie trwania usługi nie krótszym niż 6 miesięcy. 2.3.2. dysponuje

bądź będzie dysponował co najmniej pięcioma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, w tym: 1) koordynator ds. utrzymania systemu (min. 1 osoba) - spełniający następujące

wymagania: a) posiada doświadczenie w budowie procedur i zespołów utrzymania, b) w ciągu
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ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję koordynatora / kierownika w

procesie świadczenia usługi utrzymania lub wdrażania systemu enova w co najmniej 3 projektach /

umowach przez okres co najmniej 6 miesięcy w ramach każdego/j z projektów/umów; 2) ekspert /

specjalista ds. rachunkowości i finansów publicznych (min. 2 osoby) – każda z osób spełniająca

następujące wymagania: a) posiada znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów

publicznych, b) brała udział w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na

stanowisku eksperta / specjalisty ds. rachunkowości i finansów publicznych, w co najmniej 2

projektach / umowach obejmujących swym zakresem opracowanie lub modyfikacje lub utrzymanie

systemu enova, przez okres co najmniej 6 miesięcy w ramach każdego/j z projektów/umów; 3)

ekspert / specjalista ds. kadr i płac (min. 1 osoba) - spełniająca następujące wymagania: a) posiada

znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac w administracji państwowej, b) brała udział w ciągu

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku eksperta / specjalisty ds. kadr i

płac, w co najmniej 2 projektach / umowach obejmujących swym zakresem opracowanie lub

modyfikacje lub utrzymanie systemu enova, przez okres co najmniej 6 miesięcy w ramach każdego/j

z projektów/umów; 4) programista (min. 1 osoba) spełniająca następujące wymagania: a) posiada

znajomość następujących technologii / narzędzi: elementy systemu enova, C Sharp (C#), SQL,

Microsoft SQL Server, Microsoft .NET, Microsoft Visual Studio .NET, b) brał udział w ciągu

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku programisty, w co najmniej 2

projektach / umowach obejmujących swym zakresem opracowanie lub modyfikacje lub utrzymanie

systemu enova, przez okres co najmniej 6 miesięcy w ramach każdego/j z projektów/umów. 3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach

innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą uczestniczyć w realizacji usługi, do

realizacji której te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu,

o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
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postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 2. 8. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z

Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust. 2. 9.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). 11. Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana, na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, należy przedłożyć aktualny na dzień

złożenia wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wzór wykazu

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy z uwagi na fakt, że na

podstawie informacji z wykazu Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach kryterium oceny

ofert pn. „doświadczenie i kompetencje kadry” Zamawiający żąda złożenia tego dokumentu wraz z

ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.

dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. W

przypadku gdy wykonawca nie złoży ww. wykazu osób lub złożony dokument będzie zawierał

błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób w wyznaczonym terminie

na podstawie art. 26 ust.3 ustawy. Ze względu na ocenę informacji z wykazu w ramach kryterium

oceny ofert pn. „doświadczenie i kompetencje kadry”, Zamawiający nie przyzna punktów w ww.

kryterium oceny ofert w przypadku uzupełnienia wykazu osób z powodu niezłożenia go wraz ofertą.

W przypadku uzupełnienia wykazu osób poprzez wskazanie nowej/ych osoby/ób lub zmiany

osoby/ób wskazanej/ych pierwotnie w wyniku wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wykazu

osób na podst. art. 26 ust. 3 ustawy, w odniesieniu do tych osób nie będą przyznawane punkty w

ramach ww. kryterium (Zamawiający uzna, doświadczenie tych osób maksymalnie na poziomie

wymaganym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu i przyzna w zakresie
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zatrudnienia dla tego rodzaju stanowiska 0 punktów). Dokumenty złożone w przez Wykonawcę w

wyniku wezwania Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy w przypadkach opisanych

powyżej, będą uznane wyłącznie w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku

udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na podstawie

art. 26 ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni, terminie aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
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rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24

ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. W przypadku, gdy o zamówienie

ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. dokument składa każdy z Wykonawców. W

przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22a ustawy składa (z zastrzeżeniem ust. 6) ww. dokument w zakresie tych podmiotów w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na podstawie

art. 26 ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni, terminie wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, 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, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te były wykonywane,

oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ; Wykonawca w wykazie ma

obowiązek wskazać usługi potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 2.3.1.

Dowodami, o których mowa powyżej, 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 bądź inne dokumenty
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potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty

składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą składają,

oświadczenie aktualne na dzień składania ofert – wg treści określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww.

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu. Oświadczenie potwierdza również brak podstaw do wykluczenia na

podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 z

zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby

innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w

którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt

13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, składał w stosunku do nich oświadczenie, że ww. podmioty nie podlegają

wykluczeniu z postępowania. 2. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. W takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając

wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia. 2.1. Z zobowiązania (lub innych dokumentów potwierdzających

udostępnienie zasobów przez inne podmioty) musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w

szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób
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wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy

podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.2. Poza zobowiązaniem, Wykonawca może

przedłożyć inne dokumenty, potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w

szczególności zawierające elementy, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z

Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

należy przedłożyć aktualny na dzień złożenia wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Na podstawie art. 26 ust. 2f

ustawy z uwagi na fakt, że na podstawie informacji z wykazu Zamawiający będzie przyznawał

punkty w ramach kryterium oceny ofert pn. „doświadczenie i kompetencje kadry” Zamawiający

żąda złożenia tego dokumentu wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy

Wykonawcy łącznie. W przypadku gdy wykonawca nie złoży ww. wykazu osób lub złożony

dokument będzie zawierał błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób

w wyznaczonym terminie na podstawie art. 26 ust.3 ustawy. Ze względu na ocenę informacji z

wykazu w ramach kryterium oceny ofert pn. „doświadczenie i kompetencje kadry”, Zamawiający

nie przyzna punktów w ww. kryterium oceny ofert w przypadku uzupełnienia wykazu osób z

powodu niezłożenia go wraz ofertą. W przypadku uzupełnienia wykazu osób poprzez wskazanie

nowej/ych osoby/ób lub zmiany osoby/ób wskazanej/ych pierwotnie w wyniku wezwania do

uzupełnienia lub poprawienia wykazu osób na podst. art. 26 ust. 3 ustawy, w odniesieniu do tych

osób nie będą przyznawane punkty w ramach ww. kryterium (Zamawiający uzna, doświadczenie

tych osób maksymalnie na poziomie wymaganym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w

postępowaniu i przyzna w zakresie zatrudnienia dla tego rodzaju stanowiska 0 punktów).

Dokumenty złożone w przez Wykonawcę w wyniku wezwania Zamawiającego na podstawie art. 26

ust. 3 ustawy w przypadkach opisanych powyżej, będą uznane wyłącznie w celu potwierdzenia

spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. SKŁADANE PRZEZ

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 4. Wszyscy

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
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informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcom oraz zamieści na stronie

bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) wzór stosownego oświadczenia. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z

Wykonawców. W sytuacji, gdy ofertę w postępowaniu złoży tylko jeden Wykonawca, Wykonawca

ten zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia. Uwaga: oświadczenie wymienione w ust. 1 należy

złożyć w formie oryginału, natomiast pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może zażądać

przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez

Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.

Mając na względzie przepis art. 26 ust. 6 ustawy, w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.) [z

zastrzeżeniem Rozdziału 10 ust. 11 SIWZ]: 1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę

dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty. W celu wskazania odpowiednich dokumentów Wykonawca załącza

do oferty wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2A do SIWZ. 2) W przypadku

wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww.

rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7. Oferta i oświadczenia muszą być

podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną

(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania
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oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono

udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru,

oraz dołączone do oferty. 9. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii

poświadczonej notarialnie. 10. Zapis ustępów 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dalszych

pełnomocnictw. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, iż może zażądać od

Wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 12. Oferta musi ponadto zawierać: 1)

wypełniony formularz ofertowy sporządzony (zgodnie z zapisami ust. 20 niniejszego Rozdziału), z

uwzględnieniem informacji zawartych we wzorze formularza oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ), 2)

oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozdziale 6 SIWZ, 3) dokument, o

którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy), 4) informację o podwykonawcach

zgodnie z ust. 10 w Rozdziale 3 SIWZ, 5) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

(lub oryginał, jeżeli nie został złożony w kasie MEN).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Wysokość wadium

wynosi: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy, 00/100). 3. Wadium musi zostać wniesione na

cały okres związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5.

Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Gwarancja bankowa,

gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać

złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na

rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj.: Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w

Warszawie 48 1010 1010 0031 2813 9120 0000 z podaniem tytułu „WADIUM: Postępowanie nr

DE-WZP.261.16.2019.JC” 8. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na

rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a2961... 2019-10-14, 14:59

15



składania ofert). 9. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć

do oferty. 10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał

dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony (przed upływem terminu składania

ofert) w kasie Ministerstwa: w godz. 11.00 do 14.00 lub w innych godzinach po telefonicznym

uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt) lub zostać załączony do oferty. W przypadku

złożenia oryginału poręczenia lub gwarancji w kasie Ministerstwa kopię dokumentu (poręczenia lub

gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią

potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie. 11. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której

mowa w ust. 10, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony

przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty

stanowiącej wadium w postępowaniu nr DE-WZP.261.16.2019.JC na rzecz Ministerstwa Edukacji

Narodowej. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w

niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego

poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w

przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie

wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b

ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Deklarowany czas na rozwiązanie końcowe lub obejście problemów kategorii 2 lub 3 20,00

Doświadczenie i kompetencje kadry 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawa Pzp”. 2. Na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych

zmian Umowy w następujących przypadkach: 1) w zakresie zmiany struktury zespołu Wykonawcy
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oraz osób wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy (Załącznik nr 4 do Umowy), w sytuacji gdy

Wykonawca uprawdopodobni, że zmiana struktury zespołu nie wpłynie niekorzystnie na realizację

Umowy, oraz że zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy zapewni potencjał

osobowy o nie gorszych kwalifikacjach i doświadczeniu niż pierwotny a także że przy nowym składzie

zespołu, Wykonawca otrzymałby nie mniejszą ilość punków w ramach kryterium oceny ofert

określonym w SIWZ niż otrzymał na podstawie złożonej oferty. W przypadku zmiany osób,

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu propozycji takiej zmiany, nie później

niż na 7 dni przed planowanym terminem zmiany, 2) w zakresie zmiany terminu wykonania, jeżeli

opóźnienie będzie następowało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dopuszczalne jest

przesunięcie terminu o czas trwania przeszkody, 3) braku możliwości świadczenia przez Wykonawcę

pełnego zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on

przewidzieć w chwili zawierania Umowy, dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy

i odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zmiany oznaczenia Stron Umowy -

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego, 5) zmian wysokości wynagrodzenia

należnego wykonawcy, w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub b) zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) lub c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne lub d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) – jeżeli Wykonawca, wykaże, że zmiany te mają wpływ na

koszty wykonania przez niego zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni

przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w związku z ww. zmianą i z jej powodu wzrósł koszt

realizacji Umowy oraz udowodni wysokość wpływu zmian na koszty wykonania przez niego

zamówienia. W takiej sytuacji dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za

jeszcze niewykonany przedmiot Umowy, poprzez jego zwiększenie w stopniu nie większym niż wpływ

jakie ww. zdarzenia mają na koszt realizacji niewykonanej części Umowy. 6) zmiany postanowień

Umowy związanych z odpowiednią zmianą obowiązujących przepisów prawa w zakresie

dostosowującym Umowę do zmienionych przepisów. 3. Możliwe są również inne zmiany niż wyżej

wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp, w tym

zmiany które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez Zamawiającego w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE

L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej;  dane

kontaktowe do inspektora ochrony danych w Ministerstwie Edukacji Narodowej: Ministerstwo

Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, adres e-mail: inspektor@men.gov.pl; 
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie

udostępniona w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa

Pzp” osoby, które będą obecne podczas otwarcia ofert oraz wszystkie osoby, które zapoznają się z

informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej MEN na podstawie przepisów ustawy Pzp. W

zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum

Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.  Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Ministerstwa Edukacji Narodowej

przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22

RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Ministerstwo Edukacji

Narodowej może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na

podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; Wystąpienie z

takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,

d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o

którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.

1 lit. c RODO.

___________________________________________________________________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **
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Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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