
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Projekt, przygotowanie i wdrożenie systemu udostępniania zasobów nauki z obszaru robotyki w
ramach projektu Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru

robotyki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000035257

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 202

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-486

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kzp@piap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowa i badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt, przygotowanie i wdrożenie systemu udostępniania zasobów nauki z obszaru robotyki w
ramach projektu Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru
robotyki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb58d3db-387c-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00250578/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 08:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje wykonawcy przekazują:
3.1. drogą elektroniczną: kzp@piap.pl ;
3.2. poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP/08/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie systemu
udostępniania zasobów nauki z obszaru robotyki w ramach projektu „Repozytorium Robotyki -
cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48612000-1 - System zarządzania bazą danych

48620000-0 - Systemy operacyjne

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia

72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 539 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 18

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 32

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
500 000 zł* 
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
• w ostatnich 3 latach wykonał co najmniej dwie dostawy oprogramowania dedykowanego do
obsługi e-usług wraz z jego wdrożeniem, o wartości minimum 200.000,00 zł* brutto każda
dostawa. 

• dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
1) Kierownik projektu: 
a) posiada wykształcenie wyższe, 
b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w
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podmiotach realizujących projekty informatyczne, 
c) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział, jako kierownik projektu, w
co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających
na budowie systemów informatycznych o wartości co najmniej 200 000 zł* (słownie: dwieście
tysięcy złotych),
d) posiada ważny certyfikat na poziomie profesjonalnym w jeden z aktualnych klasycznych
metod zarządzania projektem;
e) Posiada ważny certyfikat na poziomie profesjonalnym w jednej z aktualnych zwinnych metod
zarządzania projektem.

2) Architekt systemów informatycznych (minimum 1 osoba):
a) posiada wykształcenie wyższe, 
b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w
podmiotach realizujących projekty informatyczne, 
c) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział, jako architekt systemu
informatycznego, w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania
ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu
informatycznego, w ramach którego zintegrowane zostały wewnętrzne (eksploatowane przez
zamawiającego) i/lub zewnętrzne (eksploatowane przez inne podmioty) systemy informatyczne,
a wartość każdego z tych systemów informatycznych wynosiła co najmniej 200 000 zł* (słownie:
dwieście tysięcy złotych),
d) posiada aktualny certyfikat TOGAF Certified lub równoważny;
e) znajomość BPMN, UML

3) Programista (minimum 2 osoby)
a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w
podmiotach realizujących projekty informatyczne, 
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako programista (developer)
w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, których
przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o wartości
co najmniej 200 000 zł* (słownie: dwieście tysięcy złotych),

4) Tester oprogramowania (minimum 1 osoba) 
a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w
podmiotach realizujących projekty informatyczne, 
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako tester, w co najmniej 2
projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było
zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego, o wartości co najmniej 200
000 zł* (słownie: dwieście tysięcy złotych), 
c) posiada aktualny certyfikat ISTQB (certyfikat organizacji International Software Testing
Qualifications Board) lub równoważny.

Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie wykazanie przez Wykonawcę certyfikatu
analogicznego, co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat,
b) analogiczny stopień poziomu kompetencji,
c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego
certyfikatu,
d) analogiczny okres i zakres szkolenia, jeśli uzyskanie certyfikatu uzależnione jest od odbycia
szkolenia,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
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udziału w postępowaniu: 4.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie niższą niż 500.000 zł;
4.2. Wykaz dostaw (określonych w rozdz. VIII) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - wykonawca sporządzi wykaz wg Załącznika Nr 4 do
SWZ;
4.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych określonych w niniejszej SWZ, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykonawca sporządzi wykaz
wg Załącznika Nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dla
doświadczenia (wykonanie podobnych dostaw/ usług) nie dopuszcza łącznego spełnienia
warunku; dla dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym - dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu Umowy;
2) Gdy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez Wykonawcę;
3) Zamiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było
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przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jego treścią i celem.
4) Zmiany osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia. Osoba wskazana przez
Wykonawcę powinna posiadać doświadczenie i kompetencje nie niższe niż osoba zastępowana.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę osoby o kompetencjach lub doświadczeniu niższym
niż osoba zastępowana zastosowanie mają postanowienia § 6 ust. 4 Umowy. Do czasu
uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę osób, nowa osoba nie
może podjąć żadnych działań związanych z wykonywaniem Umowy. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w sytuacjach,
gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania
Umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach:
1) w przypadku zaistnienia siły wyższej (na potrzeby Umowy przez siłę wyższą należy rozumieć
okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo
możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki,
embarga, pandemie itp.); 
2) określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („specustawa”) lub zmian obowiązujących przepisów
prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności
wynikających ze specustawy wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy,
3) przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na
inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.
4) zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych, związanych z przedmiotem
Umowy, które nastąpiły po zawarciu Umowy i które stosuje się do przedmiotu Umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, osób
upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą Stronę

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00250578/01 z dnia 2021-10-29
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