Warszawa: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego
w celu budowy systemu analityczno raportowego
Numer ogłoszenia: 235731 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.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: Rozbudowa posiadanego przez
Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Numer
postępowania 68/12/PN. 2.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez
Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego.
3.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska
bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego. Rozwiązanie będzie działać
na serwerze klasy Intel 86x (2 procesory 4 rdzeniowe każdy). Ponadto przedmiotem
zamówienia jest dostawa zintegrowanego z bazą danych systemu umożliwiającego integrację
danych (ETL) oraz zintegrowanego z bazą danych systemu analityczno raportowego klasy
business intelligence dla 100 użytkowników. 4.Zamawiający posiada następujące
oprogramowanie bazodanowe, stanowiące podstawę do rozbudowy Oracle Database Standard
Edition One - 1 CPU Processor Perpetual, asysta aktywna 5.W celu realizacji przedmiotu
zamówienia należy dostarczyć nieograniczone czasowo licencje (wraz z jednoroczną usługą
wsparcia technicznego producenta) na: 1) Relacyjną Bazę Danych - dodatkowy 1 procesor
czterordzeniowy Intel 86x 2) Narzędzie klasy ETL - 2 procesory czterordzeniowe Intel 86x 3)
Narzędzie BI (pełna funkcjonalność) - 25 użytkowników nazwanych 4) Narzędzie BI
(funkcjonalność kokpitów analitycznych) - 75 użytkowników nazwanych. Dostarczone
oprogramowanie musi zapewnić współpracę z oprogramowaniem, o którym mowa w p. 4. 5.
Wraz z licencjami należy dostarczyć asystę techniczną i prawo do nowych wersji
oprogramowania na okres 1 roku, licząc od daty dostawy. 6.Zakres usług obejmuje
następujące zadania: a.Instalację i konfigurację systemu analityczno raportowego na serwerze
wskazanym przez Zamawiającego. b.Przekazanie pełnej dokumentacji. c.Przeprowadzenie
szkoleń zgodnie z wymaganiami: i.Minimalny czas szkolenia wynosi 3 dni ii.Liczba
uczestników szkolenia wynosi 15 osób iii.Zamawiający zapewni salę szkoleniową wraz z

dostępem do sieci i serwerem oraz projektorem a Wykonawca zapewni odpowiednie
wyposażenie w sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Dla każdego
uczestnika szkolenia powinien przypadać jeden komputer. Wykonawca przygotuje materiały
szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia. iv.Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik
otrzyma zaświadczenie o zakończeniu szkolenia. 8. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 9.Istotne postanowienia umowy
zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ 10. Termin wykonania
zamówienia - Etap I - wykonanie zadań o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy.
Termin wykonania etapu wynosi 7 dni od dnia podpisania umowy Etap II - wykonanie zadań
o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 wzoru umowy. Termin wykonania etapu wynosi 30 dni od
dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21.12.2012 r..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.61.00.00-7, 48.61.10.00-4, 72.25.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
21.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie
wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i
doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać doświadczenie innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, w postaci należytego
wykonania, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, co
najmniej dwóch zamówień w zakresie dostawy oraz wdrożenia systemu
analityczno raportowego, w ramach których rozbudowano bazy danych oraz
wdrożono narzędzia ETL i BI, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł i
liczbie użytkowników nie mniejszej niż 70 Dostawa (-y) powinna (-y) być
wykonana (-e) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty
wymienione w Rozdziale VI ust. 5, tj. wykaz dostaw w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z określeniem
ilości i rodzaju udzielanych licencji, rodzaju wdrażanych narzędzi, wartości,
ilości użytkowników, daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami (np.
referencje, rekomendacje) potwierdzającymi, ich należyte wykonanie. W
przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, oprócz stosownego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dodatkowo
winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą polegać na wiedzy i
doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp,
określony w Rozdziale VI ust. 7. W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy,
że warunek określony w pkt 2 spełni jeden z nich
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcy przedłożą stosowne

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia
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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie



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, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o
którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, dodatkowo winni oni przedłożyć dokument
potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia i
oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz dokumenty
określone Rozdziale VI ust. 5 SIWZ dotyczące tego podmiotu. Oryginał pełnomocnictwa albo
kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji
określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) - w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie
jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez
samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata.
Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki
cywilne, konsorcja ...), zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu
Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego
udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku
wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której
wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum. Ustanowienie Pełnomocnika musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej
czynności prawnej i mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika należy dołączyć
do oferty (umocowanie Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów) - wszelka korespondencja dotycząca niniejszego
postępowania prowadzona będzie z Pełnomocnikiem
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ncbr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa, pok. 323..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Miejsce i termin otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa w sali konferencyjnej nr 239 piętro 2, dnia
15.11.2012 r. godzina 10:30 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan
Bartosz Dziadecki, tel. +48 22 39 07 222, faks +48 22 201 34 08.
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

