Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.jhi.pl/zamowienia_publiczne

Warszawa: Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi
digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zarządzania i
archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów i ich publikacji w Internecie
wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 288660 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma , ul.
Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 827 92 21, faks 22 827 83 72.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jhi.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie i utrzymanie
systemu informatycznego do obsługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych,
zarządzania i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów i ich publikacji w Internecie
wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego do prowadzenia procesu
digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zarządzania i archiwizacji
zdigitalizowanych dokumentów oraz udostępniania ich do publicznej wiadomości za
pomocą serwisu internetowego, wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.78.00.00-9, 48.20.00.00-0,
48.80.00.00-6, 30.23.30.00-1, 72.70.00.00-7, 72.80.00.00-8, 72.30.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Termin
wniesienia wadium upływa 30 lipca 2013 r. o godzinie 11:00. 3. Kwota wadium określona
przez Zamawiającego wynosi 20 000 zł i stanowi nie więcej niż 3% wartości zamówienia.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: nr 65 1160 2202 0000 0000 2986 4188 Bank Millennium, w tytule
przelewu: wadium w postępowaniu nr ZP 1/2013. 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że
wadium w pieniądzu wpłynęło w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu
środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty należy
dołączyć do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu,
oryginał dowodu wniesienia wadium złożyć należy w terminie do dnia 30 lipca 2013 r. do
godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Żydowski Instytut Historyczny, 00-090
Warszawa, ul. Tłomackie3/5, sekretariat.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostawy
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy - instalacja
sprzętu komputerowego i wdrożenia oprogramowania o wartości nie mniejszej niż
500 000 zł brutto.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. serwerownią z
kontrolowanym dostępem, spełniającą wymogi standardu ANSI/TIA¬942 lub
równorzędne.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co
najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu
zamówienia i co najmniej 3 osobami, które posiadają certyfikat SCJP lub
równoważny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•

opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych
zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości
oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które
będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia: a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeżeli zmiana stawki VAT będzie
powodować zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia kosztów wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; b) płatności - zmiany terminów płatności
wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile
nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej
kwocie; c) pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.jhi.pl/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żydowski
Instytut Historyczny, 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie3/5, sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Żydowski Instytut Historyczny, 00-090
Warszawa, ul. Tłomackie3/5, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
	
  

