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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249642-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania
2017/S 123-249642

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kalinowska
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226014453
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.udsc.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
Warszawa
02-699
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kalinowska
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226014453
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.udsc.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
http://www.udsc.gov.pl


Dz.U./S S123
30/06/2017
249642-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

30/06/2017 S123
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK).
Numer referencyjny: 17/MODERNIZACJA – POBYT I KSK/PN/17

II.1.2) Główny kod CPV
72260000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania oraz jego wdrożenie w zakresie
wprowadzenia zmian do wykorzystywanego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców Systemu Pobyt v.2 przy
uwzględnieniu projektowanych i obowiązujących aktów prawnych a także zmian funkcjonalnych w celu pełnej
integrację Systemu Pobyt v.2 z Krajowym Systemem Konsultacyjnym aby stały się one jednym systemem
teleinformatycznym. Przedmiotem umowy będzie również świadczenie usług wsparcia technicznego na ww.
systemy oraz prac analityczno – programistyczno – wdrożeniowych mających na celu rozwój systemów o
określonej w OPZ pracochłonności. Ponadto Wykonawca przekaże wszystkie kody źródłowe wytworzone w
ramach prac programistycznych świadczonych w oparciu o niniejszą umowę.

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
72265000
72212000
72263000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania oraz jego wdrożenie w zakresie
wprowadzenia zmian do wykorzystywanego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców Systemu Pobyt v.2 przy
uwzględnieniu projektowanych i obowiązujących aktów prawnych a także zmian funkcjonalnych w celu pełnej
integrację Systemu Pobyt v.2 z Krajowym Systemem Konsultacyjnym aby stały się one jednym systemem
teleinformatycznym. Przedmiotem umowy będzie również świadczenie usług wsparcia technicznego na ww.
systemy oraz prac analityczno – programistyczno – wdrożeniowych mających na celu rozwój systemów o
określonej w OPZ pracochłonności. Ponadto Wykonawca przekaże wszystkie kody źródłowe wytworzone w
ramach prac programistycznych świadczonych w oparciu o niniejszą umowę.
Przedmiot zamówienia obejmować będzie:
a) Przygotowanie dokumentacji zarządczej,
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b) Przeprowadzenie analizy zmian, zaprojektowanie, wykonanie prac programistycznych i wdrożenie zmian w
systemach,
c) Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji systemowych,
d) Pracę rozwojową systemów w liczbie 50 punktów funkcyjnych i 150 roboczogodzin miesięcznie przez okres
trwania całej umowy,
e) Zapewnienie szkoleń.
f) Wsparcie techniczne dla systemów.
g) Przekazanie kodów źródłowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 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: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług (analityczno – programistyczno – wdrożeniowo –
szkoleniowych).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przypadku akceptacji projektu „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej,
wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym” zadania wymienione w pkt
108 i 109 Załącznika nr 1 do OPZ, stanowiące 40 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, będą
współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługę – przedsięwzięcie
obejmujące wykonanie projektu oraz jego zbudowanie oraz wdrożenie na jego podstawie bazodanowego
systemu informatycznego,dla co najmniej 1000 jednoczesnych użytkowników z dostępem do systemu
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w architekturze wielowarstwowej(warstwa aplikacji obsługiwana w przeglądarce internetowej o wartości
przynajmniej 1 500 000 PLN brutto),co najmniej 1 usługę –projekt teleinformatyczny w zakresie migracji
systemu bazodanowego do nowego środowiska przy bazie danych nie mniejszej niż 1500000 rekordów.
B)dysponuje lub będzie dysponował osob. zdolnymi do wykonania zamówienia,tj. zespołem ekspertów:
1)Kierownik Projektu(1 os)–kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne, b. umiejętności
niezbędne dla uzyskania certyfikatu PRINCE2 Practitioner, potwierdzone tymi dokumentami lub innymi
dokumentami(wykluczone są oświadczenia wykonawcy); c. min. 7 letnie dośw. zawodowe, w tym min.
3-letnie dośw. w zarządzaniu projektami, potwierdzone udziałem w roli Kierownika Projektu w min. 3
projektach polegających na zaprojektowaniu i budowie systemu teleinformatycznego realizowanych w ciągu
ostatnich 5 lat. 2)Analityk Biznesowy(2 os) kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne,
b.znajomość technik UML oraz znajomość modelowania procesów za pomocą notacji BPMN; c. min. 2-
letnie dośw. w wykonywaniu analizy wymagań oraz modelowaniu procesów biznesowych potwierdzone
udziałem w roli analityka biznesowego w min. 2 projektach polegających na zaprojektowaniu i budowie
systemu teleinformatycznego realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 3) Główny Architekt(1 os)-kwalifikacje
min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne, b. posiadanie wiedzy z zakresu projektowania i budowy
architektury systemów, c. umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu TOGAF, potwierdzone tymi
dokumentami lub innymi dokumentami(wykluczone są oświadczenia wykonawcy),d. min. 3-letnie dośw. w
opracowywaniu założeń i architektury systemów teleinformatycznych, potwierdzone udziałem w roli głównego
architekta lub eksperta ds. architektury w min. 2 projektach polegających na zaprojektowaniu i budowie
systemu teleinformatycznego realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat; 4)Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów
informatycznych( min 1 os)–kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne, b. znajomość
metod i technik zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, potwierdzona udziałem w charakterze
specjalisty ds. bezpieczeństwa w min. 2 projektach informatycznych w ciągu ostatnich 5 lat; c. umiejętności
niezbędne dla uzyskania certyfikatu Certified Information System Security Professional lub certyfikatem
Certified Information System Auditor potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami(wykluczone
są oświadczenia wykonawcy. 5)Ekspert ds. zapewnienia jakości(min. 1 os)–kwalifikacje min.: a. wykszt.
wyższe techniczne lub informatyczne, b. znajomość metod i technik testowania systemów informatycznych,
potwierdzona udziałem w charakterze specjalisty ds. zapewnienia jakości w min. 2 projektach informatycznych
w ciągu ostatnich 5 lat; c. umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu Certified Test Manager lub
ISTQB Foundation (CTFL), potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami(wykluczone są
oświadczenia wykonawcy); 6) Inżynier systemowy (min. 2 os)–kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne
lub informatyczne, b. przynajmniej jedna z osób posiada min 3 letnie dośw. w projektowaniu i wdrażaniu
systemów bazujących na serwerach aplikacji. c. przynajmniej jedna z osób posiada min 3 letnie dośw. w
projektowaniu i wdrażaniu systemów o architekturze opartej o szynę usług. d. przynajmniej 1 z osób posiada
min 3 letnie dośw. w projektowaniu i wdrażaniu systemów wykorzystujących system zarządzania bazami
danych.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 1 oraz załączniku nr 5 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
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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

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 12:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 12:20
Miejsce:
Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 81 000
PLN brutto.
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w JEDZ
składane są na późniejszym etapie.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów wskazanych w SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
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oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na
stronie Zamawiającego wraz z informacją o Wykonawcach, który złożyli oferty w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2017
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