Przemków: Integracja systemów ESOD-ESP-ePuap-portal Urzędu Miejskiego w Przemkowie
w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w
Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przystosowania do świadczenia eusług w ramach Priorytetu 2. Działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013
Numer ogłoszenia: 446852 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Przemkowie , plac Wolności 25, 59-170 Przemków,
woj. dolnośląskie, tel. 076 831 92 10.
•

Adres strony internetowej zamawiającego:
http://sbip.pl/nprzemkow/site/pl/urz_przet/show.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Integracja systemów ESOD-ESPePuap-portal Urzędu Miejskiego w Przemkowie w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa
informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu
przystosowania do świadczenia e-usług w ramach Priorytetu 2. Działanie 2.2. Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Integracja systemów
ESOD-ESP-ePuap-portal Urzędu Miejskiego w Przemkowie w związku z realizacją projektu pn.
Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych
Gminy w celu przystosowania do świadczenia e-usług w ramach Priorytetu 2. Działanie 2.2.
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013.
Zakres zadania obejmuje: I.Integrację elektronicznego systemu obiegu dokumentów Mis
partner21 działającego na platformie Lotus Notes z ePuap. II.Integrację elektronicznego systemu
obiegu dokumentów Zamawiającego Mis partner21 działającego na platformie Lotus Notes z
budowanym Biuletynem Informacji Publicznej Zamawiającego. III.Modyfikację Mis partner21 w
taki sposób, aby w historii sprawy poza zmianą statusu sprawy były odnotowywane zdarzenia
polegające na dołączeniu pisma z podaniem jego rodzaju i kontrahenta pisma. IV.Budowę i
integrację systemu powiadamiania SMS z systemem obiegu dokumentów Zamawiającego Mis
partner21 działającego platformie na Lotus Notes. V.Dostarczenie i wdrożenie elektronicznego
systemu tworzenia oraz publikacji Elektronicznych Zbiorów Aktów Prawnych (system EZAP).

System EZAP musi być w stanie przekazywać zgodnie z wymogami Elektronicznego Dziennika
Urzędowego Województwa uchwały do publikacji w formie elektronicznej. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.61.30.00-8, 48.61.00.00-7, 72.26.50.00-0,
72.26.80.00-1, 72.26.30.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.03.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 pkt 1-4 i niewykluczeni z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz: 2)Posiadają doświadczenie w tworzeniu oraz wdrażaniu elektronicznego obiegu
dokumentów w oparciu o platformę IBM Lotus Notes w co najmniej 5 projektach,
potwierdzone referencjami zamawiających, 3)Dysponują osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, które posiadają certyfikat IBM Certified Application
Developer - min 2 osoby, 4)Dysponują osobą posiadającą certyfikat IBM System
Administrator Lotus Domino - min.1 osoba, 5)Posiada status IBM Premier Business Partner.
Ocena spełniania warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w
postępowaniu. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów
wymienionych poniżej. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1 Wykonawca składa
następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 i 2 - zał. Nr 2 do SIWZ (w przypadku konsorcjum oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 i 2 składa każdy z wykonawców, natomiast oświadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 pkt. 1-3
pełnomocnik konsorcjum), 2) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te
zostały wykonanie należycie (zgodnie z powyższym opisem)- min. 5, potwierdzone
referencjami zamawiających, 3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówneia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zgodnie z
wcześniejszym opisem), 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób
zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej,
wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 4) Oświadczenie wykonawcy, że
posiada status IBM Premier Business Partner..
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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://sbip.pl/nprzemkow/site/pl/urz_przet/show.html.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170
Przemków.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Priorytet 2. Działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013.

