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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123648-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zapewnianie usług personelu
2020/S 052-123648

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 5A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-184
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Napiórkowska
E-mail: wzp@csioz.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csioz.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.csioz.gov.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
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – Obszar Rozwój Aplikacji/
Development
Numer referencyjny: WZ.270.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
79610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:wzp@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl
https://csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne
www.csioz.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT –
Obszar Rozwój Aplikacji/Development. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze Umowy Ramowej i Umowy wykonawczej stanowiących Załączniki nr 2a i 2b
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.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79600000
72000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT –
Obszar Rozwój Aplikacji/Development. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze Umowy Ramowej i Umowy wykonawczej stanowiących Załączniki nr 2a i 2b
do SIWZ.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień opcjonalnych dla Umów Wykonawczych, wartość
opcji będzie określana każdorazowo dla zamówienia wykonawczego, jednak łączna wartość wszystkich
zamówień nie będzie mogła przekroczyć maksymalnej wartości wynagrodzenia określonego dla Umów
Ramowych.

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: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

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 opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął obrót roczny w obszarze objętym zamówieniem
nie mniejszy niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:
Co najmniej 2 usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, obejmujących zapewnienie co
najmniej jednej z ról będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z Załącznikiem OPZ), a wartość każdej z tych
usług wynosi co najmniej 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych) brutto.

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:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 7

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
ul.Stanisława Dubois 5A – piętro I, pok. 132c. Otwarcie ofert jest jawne.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej
z maksymalnie 7 Wykonawcami. W przypadku złożenia maksymalnie 7 ofert niepodlegających odrzuceniu,
Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania opcji dla Umów ramowych. Zamawiający przewiduje
zastosowanie opcji dla Umów wykonawczych, wartość opcji będzie określana każdorazowo dla zamówienia
wykonawczego, jednak łączna wartość wszystkich zamówień nie będzie mogła przekroczyć maksymalnej
wartości wynagrodzenia określonego dla Umów ramowych.
3. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi
pierwsze.
4. Termin wykonania zamówienia realizowanego na podstawie umowy wykonawczej zawartej na podstawie
umowy ramowej będzie każdorazowo określony w zaproszeniu złożenia oferty przekazywanym Wykonawcom
na podstawie art. 101a ust.1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp.
5. Zamawiający będzie zlecał realizacje usług do wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
7. W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6) - „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” - Zamawiający
informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.
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8. W nawiązaniu do Sekcji III.2.3 - "Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych
pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia" będzie wymagany na etapie Umów wykonawczych.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2020
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