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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Ligęza
Tel.:  +48 146316612
E-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl 
Faks:  +48 146316600
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pwsztar.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pwsztar.edu.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://www.epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w narzędzia informatyczne w ramach
Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Numer referencyjny: L.Dz./PRO-dzpz/20/2019

II.1.2) Główny kod CPV
72514200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:j_ligeza@pwsztar.edu.pl
https://www.pwsztar.edu.pl
https://www.pwsztar.edu.pl
https://www.epuap.gov.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w narzędzia
informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) o następujące moduły:
1) Programy kształcenia
2) Dyplomowanie
3) Zarządzanie karierą
4) Portal pracownika
5) Komunikacja ze Zintegrowanym System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON)
6) Kokpity menedżerskie

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 780 487.80 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w narzędzia
informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) o następujące moduły:
1) Programy kształcenia
2) Dyplomowanie
3) Zarządzanie karierą
4) Portal pracownika
5) Komunikacja ze Zintegrowanym System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON)
6) Kokpity menedżerskie
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
1) Dostarczenie nowych modułów ZSI i licencji na nowe moduły ZSI.
2) Wykonanie instalacji nowych modułów w ramach ZSI w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
3) Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w tym: Koncepcji
Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia i podziału czynności w ramach wdrożenia, w terminie określonym w
Harmonogramie Umowy.
4) Wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji nowych modułów ZSI Zamawiającego.
5) Wdrożenie nowych funkcjonalności ZSI w poszczególnych modułach, wg Harmonogramu Wdrożenia,
opracowanego przez Wykonawcę w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
6) Wykonanie integracji z obecnie używanym przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Informatycznym
opartym o system ERP Comarch Egeria Edukacja oraz z wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia
systemami zewnętrznymi.
7) Przeszkolenie Administratorów ZSI do samodzielnego zarządzania, konfigurowania i nadzoru nad
eksploatacją rozbudowanego ZSI.
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8) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej dla wszystkich dostarczanych modułów
ZSI.
9) Przeprowadzenie Startu Produktywnego dla wszystkich rozbudowanych obszarów ZSI, którego efektem
będzie samodzielna praca Użytkowników ZSI.
10) Świadczenie Asysty powdrożeniowej przez okres 1 miesiąca od momentu Startu Produktywnego wszystkich
obszarów objętych wdrożeniem. Testowanie i certyfikacja systemu.
11) Świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie określonym w ofercie licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 181 016.25 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane w ramach projektu: Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie,
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Nr umowy o dofinansowanie
projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt
realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.
1.000.000 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który:
a. wykaże wykonanie co najmniej jednego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w uczelni
wyższej o wartości nie niższej niż 900.000 zł brutto wykonanego nie wcześniej niż w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
b. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. dysponuje lub będzie dysponować co najmniej
następującymi osobami:
a) 1 osobą, która posiada min trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami wdrożenia
systemów informatycznych, w tym systemów ZSI dla uczelni wyższych potwierdzone certyfikatem Prince2 lub
równoważnym*,
b) 3 osobami, które posiadają min trzyletnie doświadczenie zawodowe w utrzymaniu lub tworzeniu systemów
informatycznych z zakresu obsługi dziekanatowej, spraw studenckich, administracji i integracji z systemami
zewnętrznymi,
c) 3 osobami, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu utrzymania i zarządzania oraz
konfigurowania systemów informatycznych w tym z rodziny Microsoft Windows Serwer i Linux oraz systemami
baz danych firmy Oracle,
d) 2 osobami posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z praktycznej i technicznej
znajomości technologii Oracle Forms/Reports w wersji 6i potwierdzone certyfikatem Oracle PL/SQL Developer
CertifiedAssociate lub równoważnym*,
e) 1 osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z praktycznej i technicznej znajomości
technologii Java potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Professional, Java Se 8 Programmer lub
równoważnym*,
f) 3 osobami, które posiadają wiedzę potwierdzoną certyfikatem z praktycznej i technicznej znajomości
procesu testowania oprogramowania potwierdzone certyfikatem ISTQB Certified Tester Foundation Level lub
równoważnym*,
g) 1 osobą, która posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem w dziedzinie bezpieczeństwa systemów
informatycznych potwierdzoną certyfikatem Certified Information systems Security Professional (CISP) i
Certified Information Systems auditor (CISA) lub równoważnym*.
* ”Za równoważny Zamawiający uzna certyfikaty (lub dokumenty równoważne dla certyfikatów), które
potwierdzają co najmniej takie umiejętności, jakie potwierdzają certyfikaty wymienione w wymaganiach dla
danej osoby, wystawione przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu
umiejętności.”
Zamawiający dopuszcza, możliwość łączenia doświadczenia przez osoby wskazane przez Wykonawcę na
potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie pkt. od a) do g) przy czym minimalna liczba wymaganych osób
wynosi 10.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/02/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 25/02/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 25.02.2019r. w PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, sala A110 o
godzinie 12.30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 0224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 0224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2019

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

