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

Gdańsk: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie

zintegrowanego systemu informatycznego (dalej: ZSI) wraz z

infrastrukturą sprzętową dla łącznej liczby 15 jednoczesnych

uczestników (nie dotyczy portalu pracowniczego), przeprowadzenie

szkolenia oraz świadczenie usługi serwisowej wdrożonego systemu

oraz dostęp do portalu pracowniczego zapewniający licencje dla co

najmniej 500 użytkowników.

Numer ogłoszenia: 187019 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. 058 3009201, faks 058 3009210.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz 

wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (dalej: ZSI) wraz z infrastrukturą sprzętową dla łącznej 

liczby 15 jednoczesnych uczestników (nie dotyczy portalu pracowniczego), przeprowadzenie szkolenia oraz 

świadczenie usługi serwisowej wdrożonego systemu oraz dostęp do portalu pracowniczego zapewniający 

licencje dla co najmniej 500 użytkowników..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (dalej: ZSI) wraz z infrastrukturą 

sprzętową dla łącznej liczby 15 jednoczesnych uczestników (nie dotyczy portalu pracowniczego), 

przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie usługi serwisowej wdrożonego systemu oraz dostęp do portalu

http://www.amuz.gda.pl/


pracowniczego zapewniający licencje dla co najmniej 500 użytkowników. 2. Oferowany ZSI musi być 

systemem w pełni zintegrowanym, obejmującym następujące obszary funkcjonalne: 1) Finanse i księgowość 

2 Majątek trwały 3) Zakupy i sprzedaż 4) Kadry i płace 5) portal pracowniczy 3. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a oraz 6 - 8 i 10 do SIWZ..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5, 48.00.00.00-8, 30.20.00.00-1, 48.44.30.00-5, 

48.45.00.00-7, 48.60.00.00-4, 80.50.00.00-9, 72.25.32.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.07.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), najpóźniej do upływu 

terminu składania ofert. 2. Wadium będzie wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Akademii Muzycznej w Gdańsku, ul. Łąkowa 

1-2, 80-743 Gdańsk, w Banku 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 , z podaniem tytułu wadium - przetarg 

nieograniczony - dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą 

sprzętową . Chwilą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.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

•warunek wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał lub 

wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na rzecz uczelni wyższej, działającej w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym, minimum 2 

wdrożenia systemu klasy ZSI, o wartości jednej usługi minimum 700.000,00 zł brutto, przy czym 

każde z nich obejmowało co najmniej: a) wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej rozumianej 

jako część procesu wdrożenia oferowanego zintegrowanego systemu klasy ZSI, polegającej na 

opracowaniu dokumentu Koncepcji Wdrożenia. Koncepcja Wdrożenia powinna zawierać co 

najmniej specyfikację n/w obszarów funkcjonalnych, plan wdrożenia, harmonogram wdrożenia. 

obszary funkcjonalne: - Finanse i księgowość - Majątek trwały - zakupy i sprzedaż kadry i płac 

portal pracowniczy Uwaga: Wykonawca wykaże wartości samych usług określonych w warunku 

udziału w postępowaniu, bez wartości pozostałych elementów kontraktu np. dostaw sprzętu. 

Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanej usługi, która pozwoli na jednoznaczną 

identyfikację usługi, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych potwierdzających 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami: a) Stanowisko (funkcja), minimalna 

liczba osób: Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadającym certyfikat 

zarządzania projektami np. Prince 2 lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę 

akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu 

systemu informatycznego klasy ZSI w szkolnictwie wyższym na stanowisku Kierownika Projektu; o

wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto zdobytym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert. b) Stanowisko (funkcja), minimalna liczba osób: zespół konsultantów 

wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 5 osób z co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku 

obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co 

najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu informatycznego klasy

ZSI uczelni wyższej, c) Stanowisko (funkcja), minimalna liczba osób: zespół min. 5 pracowników 

odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój oprogramowania w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w 

zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu, z co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku 

obszarach wdrożenia. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który: - jest 

analogiczny, co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy, co jest rozumiane

jako analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat (np. 

zarządzanie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, 

administrowaniem bazami danych, programowaniem, etc.), analogiczny stopień poziomu 



kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert), analogiczny poziom doświadczenia 

zawodowego wymagany do otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się 

uczestnictwem w określonej liczbie projektów danej roli lub liczba lat pracy w danej roli, etc.) - jest 

potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być 

potwierdzone egzaminem).

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 1000 000 zł,

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 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;

•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami;

•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

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 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;

•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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;

•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•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;

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 - 20

•2 - Funkcjonalność - 80

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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

1. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączonym do 

SIWZ wzorze umowy. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wyłoniono 

wykonawcę, mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia wykonawcy, 2) sposobu płatności wynagrodzenia, 3) terminu 

realizacji zamówienia, 4) realizacji obowiązków wynikających z gwarancji 5) zmiany rozwiązań technicznych 

nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie lub wynikające z czynników zewnętrznych oraz nie 

zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy; 6) zakresu, w którym jest to konieczne na skutek działania organów 

administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych,

związanych z realizacją przedmiotu umowy 2. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w 

następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym 

zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe brutto, natomiast ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian,

2) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki umowy, 3) jeżeli zmiany nie spowodują

negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. 4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację 

zamówienia w sposób przewidziany w umowie 5) jeśli zmiana służyć będzie podniesieniu standardu 

wykonania przedmiotu umowy, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub będzie wynikała z czynników 

zewnętrznych, a zmiana ta nie będzie wykraczała poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 

SIWZ i umowie i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 6) wystąpią okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność 

wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane 

przez Wykonawcę 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie

konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.amuz.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Muzyczna im. 

Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, pok. 110-111.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2015 

godzina 11:30, miejsce: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, 



Rektorat, pok. 103-105..

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


