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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372548-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania
2019/S 151-372548
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Kuśmierz
E-mail: zamowienia@miir.gov.pl
Faks: +48 222738922
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.miir.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://miir.bip.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://zamowienia.miir.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
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Portali Internetowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

II.1.2)

Główny kod CPV
72260000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju Portali Internetowych Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju.

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
72262000
72263000
72265000
72400000
72415000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju Portali Internetowych Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, obejmujących następujące rozwiązania teleinformatyczne:
1. System zintegrowanych serwisów internetowych opartych o produkt Umbraco 7.1.1 oraz serwer bazy danych
MySql, w tym serwisy dostępne pod adresami:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/en,
www.popt.gov.pl/,
www.popt.gov.pl/en/,
www.polskacyfrowa.gov.pl/,
www.polskacyfrowa.gov.pl/en/,
www.poir.gov.pl,
www.poir.gov.pl/en,
www.pois.gov.pl,
www.pois.gov.pl/en,
www.power.gov.pl,
www.power.gov.pl/en,
www.ewt.gov.pl,
www.ewt.gov.pl/en,
www.eog.gov.pl,
www.eog.gov.pl/en,
www.programszwajcarski.gov.pl,
www.programszwajcarski.gov.pl/en,
www.polskawschodnia.gov.pl,
www.europasrodkowa.gov.pl,
www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl,
Dziennikurzedowy.miir.gov.pl,
www.ewaluacja.gov.pl,
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Eog.2009-2014.gov.pl,
Eog.2009-2014.gov.pl/en,
Udostepniacze.miir.gov.pl,
Spelnieniamarzen.eu,
Spelnieniamarzen.eu/en,
Hackathon.miir.gov.pl,
www.archiwum.miir.gov.pl,
Ukraina.miir.gov.pl/uk,
www.rozwoj.mr.gov.pl/
Malewielkierzeczy.efs.gov.pl;
Pozwalający na tworzenie na podstawie przygotowanych szablonów stron oraz serwisów internetowych, ich
konfigurację i udostępnianie internautom pod danym adresem url.
2. Serwis internetowy Mapa Dotacji Unii Europejskiej wykonany w technologii: PHP 7.2.17, MySQL, WordPress
5.1, Apache/2.4.25, Debian Linux 9.6 dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl;
3. Serwis internetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich pozwalający na wymianę informacji i publikacji
pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w perspektywie
2014-2020 oparty na technologii: Microsoft IIS 6.0, .NET 3.5, MS SQL Server dostępny pod adresem
bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz nowe rozwiązania powstałe w okresie obowiązywania Umowy.
Parametry techniczne wskazanych powyżej rozwiązań mogą ulec zmianie w związku z koniecznością
aktualizacji oprogramowania.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących zadań:
1. Usługi przeniesienia – obejmującej przeniesienie Portali Internetowych Ministerstwa wraz z wszystkimi
funkcjonalnościami oraz z zawartymi danymi na zasoby teleinformatyczne Wykonawcy i zapewnienie
niezawodności ich działania (niezawodność Portali rozumiana jest jako poprawne ich funkcjonowanie oraz
dostępność usług Portali Internetowych Ministerstwa w sieci Internet przez wymagany czas),
2. Usługi utrzymania – polegającej na: świadczeniu dedykowanego hostingu infrastruktury teleinformatycznej
wraz z obsługą administratorską, zapewniającą funkcjonowanie, bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność
Portali Internetowych Ministerstwa w trybie 24/7/365.
3. Usługi rozwoju – polegającej na realizacji zadań związanych z projektowaniem, wykonywaniem i wdrażaniem
zmian funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla Portali Internetowych Ministerstwa wykonywanej na pisemne
zlecenie Zamawiającego. Zakres, harmonogram oraz termin realizacji zleceń zostanie uzgodniony na etapie
przedstawienia wymagań przez Zamawiającego i wyceny pracochłonności przez Wykonawcę poprzedzających
zlecenie.
4. Usługi asysty technicznej – polegającej na pomocy i wsparciu Zamawiającego w realizacji prac związanych z
obsługą Portali Internetowych Ministerstwa.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 POPT.01.02.00-00-0231/18
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
25/09/2019

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

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:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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 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
Krajowa Izba Odwoławcza/ Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019
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