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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bgk.pl

Warszawa: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie kompletnego
rozwiązania do archiwizacji poczty elektronicznej w Banku
Gospodarstwa Krajowego wraz z usługami wdrożeniowymi oraz
serwisowymi
Numer ogłoszenia: 110678-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES: Bank Gospodarstwa Krajowego , Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. +48 22 599 80 48, faks +48 22 596 59 05.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie
kompletnego rozwiązania do archiwizacji poczty elektronicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z
usługami wdrożeniowymi oraz serwisowymi.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
dostarczenie kompletnego rozwiązania do archiwizacji poczty elektronicznej w Banku Gospodarstwa
Krajowego wraz z usługami wdrożeniowymi oraz serwisowymi. Termin wykonania przedmiotu umowy, bez
serwisu, - wykonanie Analizy przedwdrożeniowej, dostawa Produktów, wdrożenie, w zakresie określonym
w IPU - nie mniej niż 26 dni kalendarzowych, lecz nie więcej niż 40 dni kalendarzowych od daty podpisania
Umowy. Termin wykonania przedmiotu umowy bez serwisu podlega ocenie zmawiającego w ramach
kryterium oceny ofert, o którym mowa w,siwz Świadczenie Serwisu dla wdrożonego Systemu Archiwizacji przez okres 12 miesięcy od daty podpisania przez strony bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego, lub na
okres dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z poniżej opisanego prawa
opcji. Prawo opcji - na warunkach określonych w Umowie Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa Opcji
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do przedłużenia Serwisu dla Systemu Archiwizacji, które może być zlecone maksymalnie dwukrotnie na
okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy albo jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące..
11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.30.00-6, 72.26.50.00-0, 72.26.80.00-1, 72.26.70.00-4.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 39.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie:
dziewięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje znajdują się w siwz
111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i
doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 1. co
najmniej 2, zamówienia w których przedmiot zamówienia obejmował dostawę i wdrożenie
kompletnego rozwiązania do archiwizacji poczty elektronicznej a wartość dostawy i wdrożenia
rozwiązania w każdym zamówieniu wynosiła co najmniej 200 000 zł brutto, słownie: dwieście
tysięcy złotych oraz 2. co najmniej 1 .słownie: jednego, zamówienia, którego przedmiot
zamówienia obejmował lub obejmuje świadczenie usług serwisowych dotyczących rozwiązania
do archiwizacji poczty elektronicznej o wartości usług serwisowych w ramach zamówienia nie
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mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. Zamawiający dopuszcza
by wykonawca wykazał spełnienie warunku w ten sposób, że wykaże co najmniej dwa
zamówienia, z których jedno spełnia parametry określone dla zamówienia , o którym mowa w pkt
1 oraz drugie które jednocześnie spełnia wymania wobec zamówienia o którym mowa w pkt 1 i 2.
W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych taki charakter mają usługi opisane w pkt 2, tj.
usługi serwisowe, Zamawiający dopuszcza nie tylko usługi wykonane zakończone, ale również
wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by wartość usług serwisowych w
ramach zamówienia została zawarta na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto. Przez
kompletne rozwiązanie do archiwizacji poczty elektronicznej - należy rozumieć system
przeznaczony do bezpiecznego przechowywania wiadomości elektronicznych, uniemożliwiający
ich przypadkowe lub celowe usunięcie z gwarantowaną niezaprzeczalnością zapisu oraz przy
zastosowaniu metod dedupliakcji danych wraz z dostarczeniem licencji. Jeżeli rozliczenie
następowało w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej
kwoty na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP wg
tabeli A kursów średnich walut obcych w dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane w ust. 1 winien spełniać co najmniej
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca,
wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wówczas Wykonawca
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. W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Wykonawca, Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących w szczególności: a zakresu
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c charakteru stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
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
111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
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1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;

111.4.2) 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 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, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
111.4.3.1) 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;

111.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

e lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty należy załączyć dokumentny określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do

http://bzp0.portal.uzp.gov.pł/index.php?ogloszenie = show&pozycja=l 10678&rok=20...

2015-05-12

Page 5 of 5

reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w części XXII siwz

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 85
2 - termin wykonania przedmiotu zamówienia bez serwisu - 1 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bgk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: adres zamawiającego,
Biuro zamówień publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2015
godzina 11:00, miejsce: Bank Gospodarstwa Krajowego Kancelaria Ogólna - dla Biura Zamówień
Publicznych Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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