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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333690-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Systemy baz danych
2015/S 184-333690

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Ignacego Krasickiego 26
Osoba do kontaktów: Jerzy Solecki
02-611 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 225667200
E-mail: j.solecki@aotm.gov.pl
Faks:  +48 225667202
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.aotm.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: podmiot prawa publicznego, państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ocena technologii medycznych i taryfikacji

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych wraz z niezbędnym sprzętem
komputerowym na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333690-2015:TEXT:PL:HTML
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa oraz ul. Seweryna
Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja, integracja i wdrożenie rozwiązania
analityczno-raportowego typu hurtownia danych, dla potrzeby prowadzenia analiz zwane dalej „Narzędziem
analitycznym” wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji zwanej dalej „AOTMiT” oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania
Narzędzia analitycznego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48610000, 48820000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja, integracja i wdrożenie rozwiązania
analityczno-raportowego typu hurtownia danych, dla potrzeby prowadzenia analiz zwane dalej „Narzędziem
analitycznym” wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji zwanej dalej „AOTMiT” oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego
w zakresie użytkowania Narzędzia analitycznego.
2. Narzędzie analityczne powinno zapewnić możliwość zautomatyzowanego gromadzenia
i przetwarzania danych detalicznych oraz agregowanych, jednocześnie służąc prowadzeniu analiz
statystycznych i tworzeniu dedykowanych zestawień analitycznych. Będzie miejscem wykonywania analiz
statystycznych (podstawowe statystyki, opracowania tabelaryczne, agregaty, etc.), których wyniki będą
wykorzystywane w realizacji zadań AOTMiT.
3. Dane przekazywane do Narzędzia analitycznego, przygotowywane zgodnie ze wzorem określonym przez
AOTMiT, będą przede wszystkim pochodzić od podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, niemniej
jednak zakłada się możliwość wykorzystania również innych źródeł danych.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w szczególności
następujących zadań:
1) dostawy, instalacji, uruchomienia oraz wykonywania niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego oraz
infrastruktury sprzętowo-systemowej określonej w załączniku nr 6.2 do SIWZ;
2) dostawy i instalacji Narzędzia analitycznego wraz z dokumentacją (w tym licencjami, odpowiednich
do funkcjonowania zaoferowanego Narzędzia analitycznego, zgodnego z załącznikiem 6.1 do SIWZ tj.
uwzględniając niezbędne licencje serwerowe, bazodanowe, aplikacyjne, czy klienckie), uprawniających do
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korzystania z dostarczonego oprogramowania, wraz z konfiguracją, i uruchomieniem dostarczonego Narzędzia
analitycznego
z uwzględnieniem istniejącej w AOTMiT infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej oraz z
wykorzystaniem sprzętu, o którym jest mowa w załączniku nr 6.2 do SIWZ;
3) przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z obsługi Narzędzia analitycznego według autorskiego projektu
Wykonawcy z uwzględnieniem następujących wytycznych Zamawiającego:
a) w ramach organizacji szkoleń Wykonawca przeszkoli określoną kadrę pracowniczą Wydziału Taryfikacji
w formie laboratoryjnej wykorzystując liczne przykłady użycia oprogramowania w codziennej pracy oraz
dołączając przykładowe przypadki użycia na podstawie danych dostarczonych przez Wykonawcę; szkolenia dla
użytkowników oprogramowania będą opierały się na omówieniu i wykonaniu złożonych ćwiczeń komputerowych
na podstawie ustalonego scenariusza szkoleń,
b) szkolenie dla maksymalnie 25 osób skierowanych przez Zamawiającego; szkolenia odbędą się w dwóch
grupach w terminie 3 dni po 8 godzin dziennie (co daje 48 godzin szkolenia),
c) szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (ul. Ignacego Krasickiego 26 i ul. Seweryna
Goszczyńskiego 9); Zamawiający zapewni dwie sale konferencyjne oraz dostęp do sieci Internet; Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia personelu szkolącego oraz pozostałego sprzętu niezbędnego do
przeprowadzenia szkolenia;
4) świadczenia usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych
i nadzoru autorskiego w terminie 12 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru dostarczonego, uruchomionego
i wdrożonego Narzędzia analitycznego.
5. Narzędzie analityczne, z uwagi na konieczność przetwarzania danych wrażliwych (m.in. dotyczących
stanu zdrowia i nałogów) powinno spełniać wymogi dla środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim,
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.4.2004 w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100,
poz. 1024). Narzędzie analityczne powinno spełniać wymogi określone w § 7 ww. rozporządzenia oraz
środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim określone w lit. C załącznika do ww. rozporządzenia. Narzędzie
analityczne powinno spełniać środki bezpieczeństwa określone w lit. A i B załącznika do ww. rozporządzenia, o
ile zasady określone w lit. C. nie stanowią inaczej.
Szacunkowa wartość bez VAT: 755 576,48 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
I. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące i 00/100 )
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
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Wadium płatne do dnia i godziny składania ofert na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego numer rachunku
18 1130 1017 0020 1234 2620 0009 (liczy się data wpływu na ww. konto) Do potwierdzenia wpłacenia wadium
należy zamieścić kopie dokumentu w ofercie.
Forma wpłaty wadium
1. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w sekretariacie AOTMiT do
dnia i godziny składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.
Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o
gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze żądanie. Wadium takie
powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
II. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności – 21 dni zgodnie z postanowieniami umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących
wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp,
2) potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od
Wykonawców warunki,
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,
4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
5) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych
6) pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii i załączone do oferty.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie
dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty
będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił postawione warunki.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) – według wzoru – z załącznika nr
4 do SIWZ.
2. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp – wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp – wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp – wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.
6. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego
zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg. wzoru – załącznik nr
7 do SIWZ.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w:
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1) pkt. 2, 4, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b) 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 ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
2) pkt. 3, pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
– 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla
poszczególnych rodzajów dokumentów.
11. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
12. Dokumenty są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
14. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (sekcja
III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt. 1-7
niniejszej sekcji ogłoszenia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek
w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie
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dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty
będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił postawione warunki
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału
w postępowaniu
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – według wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; Wykonawca spełni warunek w
sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art.
22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w przypadku kiedy wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 główne dostawy
polegające na dostawie rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych o wolumetrii danych
przetwarzanych
w procesach analitycznych powyżej 100 mln obserwacji lub min. 3 TB,
o wartości tych zamówień min. 400.000,00 PLN brutto każde,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału
w postępowaniu
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – według wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ
2) Wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej 2 główne
dostawy polegające na dostawie rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych o wolumetrii
danych przetwarzanych w procesach analitycznych powyżej 100 mln obserwacji lub min. 3 TB, o wartości tych
zamówień min. 400.000,00 zł brutto każde – wg. wzoru
z załącznika nr 8 do SIWZ.
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Do przeliczenia na PLN wartość zrealizowanych dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany
przez Narodowy Bank Polski
z dnia składania ofert.
W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych uwzględniona będzie wartość dostaw wykonanych na dzień
składania ofert. Za wykonane dostawy Zamawiający uzna zamówienia (dostawy) ostatecznie odebrane przez
strony zobowiązania wskazanego w wykazie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie
dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty
będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił postawione warunki.
II. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Pisemne
zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać następujące informacje
dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
5) solidarnej odpowiedzialności.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto oferty. Waga 80
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 10



Dz.U./S S184
23/09/2015
333690-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/11

23/09/2015 S184
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/11

3. Licencja. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
06/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.10.2015 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 29.10.2015 - 9:15
Miejscowość:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sala
konferencyjna).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: w łącznym terminie od 21 do 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności przewidzianych w sekcji II.2.1)
niniejszego ogłoszenia pkt 4 ppkt 1-3 (rozdział II SIWZ ust. 4 pkt 1-3) związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować łączny termin wykonania zamówienia, nie krótszy niż 21 dni
liczonych od dnia zawarcia umowy i nie dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca dla
wskazania terminu wykonania zamówienia zobowiązany jest wskazać w ofercie jedną wartość liczbową podaną
w dniach wybraną z przedziału dni między 21 a 30. Podany w ofercie termin wykonania zamówienia stanowił
będzie maksymalny termin wykonania przyszłej umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny
ofert, o którym jest mowa w sekcji IV.2.1) niniejszego ogłoszenia (rozdział XIX SIWZ)
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego:
www.aotm.gov.pl
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, w zakresie:

www.aotm.gov.pl
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1) wydłużenia terminu gwarancji na Sprzęt albo Narzędzie analityczne bez zwiększania wartości brutto
Umowy,
2) zmiany sposobu wsparcia technicznego (asysty technicznej), o której jest mowa Załączniku nr 1 do Umowy w
sytuacji zmiany ogólnych warunków licencji, pod warunkiem, że nie będzie to skutkowało zwiększeniem kwoty, o
której jest mowa w § 2 ust. 1 Umowy tj. bez zwiększania wartości brutto Umowy,
3) zmiany parametrów (funkcjonalności) oferowanego Narzędzia analitycznego lub Sprzętu, spowodowanej
zakończeniem produkcji określonego w Umowie Narzędzia analitycznego lub Sprzętu lub wycofaniem ich z
produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ¬ w zakresie przedmiotu Umowy, pod warunkiem,
że nowe oprogramowanie lub Sprzęt zapewni równorzędne parametry lub lepsze od wskazanych w ofercie, bez
konieczności zmiany wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 2 ust. 1,
4) zmiana terminu wykonania Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć
w chwili zawierania Umowy lub zmiana jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego lub uzasadniona jest
okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy np. w przypadku udokumentowanego opóźnienia zawinionego
przez producenta Narzędzia analitycznego lub Sprzętu lub podwykonawcę współpracującego z Wykonawcą.
Wydłużenie terminu, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym nie może przekroczyć 5 dni,
5) w przypadku wprowadzenia przepisami prawa powszechnie obowiązującego wyższej stawki podatku od
towarów i usług (VAT) od stawki obowiązującej
w chwili zawierania Umowy zmniejszeniu ulegnie wartość netto Umowy w takim zakresie, aby po doliczeniu do
niej nowo wprowadzonej stawki VAT utrzymać na
nie zmienionym poziomie wynagrodzenie brutto w kwocie, o której jest mowa w § 2 ust. 1,
6) w przypadku wprowadzenia przepisami prawa powszechnie obowiązującego niższej stawki podatku od
towarów i usług (VAT) od stawki obowiązującej w chwili
zawierania Umowy zmniejszeniu ulegnie wartość brutto umowy, która ustalona
zostanie w następujący sposób: kwota netto wskazana w § 2 ust. 1 zdanie drugie,
powiększona zostanie o nowo wprowadzoną stawkę podatku VAT,
7) zmniejszenia zakresu Umowy polegającego na wyłączeniu pozostałych do realizacji zadań określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy, z proporcjonalnym rozliczeniem za już wykonane zadania w sytuacji zaistnienia
okoliczności braku możliwości ukończenia Umowy w całości i rozliczenia się z Wykonawcą przed upływem dnia
31.12.2015 roku.
4. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty potwierdzające, że oferowane
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):
1) Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wydruku testów wydajności
SPECint_rate_base2006 dla oferowanego procesora w serwerze typ 1(załącznik nr 6.2 do SIWZ poz. 3).
2) Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia karty produktowej oferowanego serwera typ 1
potwierdzającej spełnienie oferowanych parametrów określonych w załączniku 6.2 do SIWZ pozycje 1-12.
3) Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wydruku testów wydajności
SPECint_rate_base2006 dla oferowanego procesora w serwerze typ 2 (załącznik nr 6.2 do SIWZ poz. 3).
4) Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia karty produktowej oferowanego serwera typ 2
potwierdzającej spełnienie oferowanych parametrów określonych w załączniku 6.2 do SIWZ pozycje 1-12.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
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VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikom niniejszego postępowania
oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
określonych w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, 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.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.9.2015
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