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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577946-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: System kontroli dostępu
2019/S 236-577946

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL4
Kod pocztowy: 61-875
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lulka
E-mail: zp@ue.poznan.pl 
Tel.:  +48 618569279
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ue.poznan.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/uep
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja systemu Kontroli Dostępu w budynkach Uniwersystetu Ekonomicznego w Poznaniu
Numer referencyjny: ZP/018/19

II.1.2) Główny kod CPV
42961100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zp@ue.poznan.pl
http://ue.poznan.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/pn/uep
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Przedmiotem zamówienia jest instalacja i konfiguracja Systemu Kontroli Dostępu w budynkach Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (zwanego dalej Systemem KD), wraz z integracją nowozainstalowanego systemu z
istniejącym Systemem KD oraz przeprowadzeniem szkoleń i zapewnieniem usługi serwisowej dla Systemu KD
przez 2 lata. System powinien umożliwiać kontrolę dostępu we wskazanych w załączniku przejściach.
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00-00-Z054/18, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10

II.2.4) Opis zamówienia:
Swoim zakresem zamówienie obejmuje:
— wykonanie projektu instalacji systemu dla poszczególnych budynków;
— dostawę urządzeń i elementów odpowiadających wymaganiom opisanym w specyfikacji technicznej
zamówienia (kontrolery, elektrozaczepy, elektrozwory, czytniki, kontaktrony);
— wykonanie instalacji poszczególnych elementów Systemu KD (okablowanie itp., niezbędne do
funkcjonowania systemu); listę, rodzaj i wymagania dotyczące przejść zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
„Specyfikacja techniczna i funkcjonalna” oraz załącznik nr 7 „Zestawienie przejść”;
— dostarczenie przełączników sieciowych do obsługi Systemu KD spełniających wymogi zawarte w załączniku
do SIWZ nr 8 – „Przełączniki sieciowe”;
— dostawę 5000 szt. kart, kompatybilnych z wszystkimi zainstalowanymi czytnikami spełniających wymagania
zawarte w załączniku nr 6 „Specyfikacja techniczna i funkcjonalna”;
— dostawę karty do programowania czytników;
— dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania Systemu KD oraz pozostałego oprogramowania
niezbędnego do funkcjonowania Systemu KD (dalej Oprogramowanie Systemowe), spełniające wymagania co
do funkcjonalności i parametrów zawartych w załączniku nr 6 „Specyfikacja techniczna i funkcjonalna”;
— integracja Systemu KD z innym systemem wykorzystywanym przez Zamawiającego (BOSCH, systemu
kontroli wjazdu i wyjazdu – GENETEC), zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 6 „Specyfikacja
techniczna i funkcjonalna”;
— udzielenie bezterminowych licencji na oprogramowanie Systemu KD i Oprogramowanie Systemowe i dla
użytkowników systemu;
— przeprowadzenie szkoleń dla wyznaczonych pracowników z zakresu administracji i użytkowania
oprogramowania systemu;
— świadczenie opieki serwisowej;
— świadczenie Gwarancji Jakości;
— świadczenie usługi Utrzymania Systemu.
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Zasady świadczenia Opieki Powdrożeniowej, Gwarancji Jakości oraz usługi Utrzymania Systemu zawarto w
Umowie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonał wszystkie prace
niezbędne do uruchomienia w oferowanym Systemie wszystkich funkcjonalności (wymogów) określonych
w paragrafie 4, jako bezwzględnie wymagane oraz wszystkich funkcjonalności (wymogów) oznaczonych
jako opcjonalne i zaznaczonych przez Wykonawcę jako spełniane przez System, lub odnośnie do których
Wykonawca zadeklarował spełnienie w trakcie wdrożenia poszczególnych elementów Systemu KD, jak również
inne niezbędne prace wynikające z przeprowadzoych Prac Projektowych oraz Koncepcji Wdrożenia.

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
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.03.05.00-00-Z054/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 1 000 000
PLN. Kwota udziałów własnych, franszyz i innych ograniczeń odpowiedzialności nie może przekraczać 50.000
PLN.
2. Wykazanie się przez Wykonawcę przychodami z działalności średnio rocznie za ostatnie 3 lata obrotowe w
wysokości minimum 1 000.000 PLN brutto, a jeśli okres działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DZUUE.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej
waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w DZUUE.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów
podmiotów trzecich na podstawie art. 22a uPzp, minimum co najmniej jeden Wykonawca powinien spełniać
warunek. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie nie ma zastosowania sumowanie w każdej z w/w
części kwot.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy, uczestnicząc w postępowaniu, mają potwierdzić spełnienie tego warunku w dwóch etapach:
— Etap I – w terminie składania ofert Wykonawcy składają do oferty Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia – zwany dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ;
— Etap II – Zamawiający w trakcie badania ofert dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Na podstawie art.
26 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, zakreślając min. 10-dniowy termin na złożenie
dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Dokumenty te zostały wskazane w pkt. 9.3.1. i 9.3.3. SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 1 zamówienia dotyczącego instalacji
systemu kontroli dostępu obejmującego co najmniej 200 przejść, za kwotę co najmniej 800.000,00 PLN brutto,
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie.
2. Dysponowanie przez Wykonawcę minimum:
a) 1 kierownikiem projektu/budowy posiadającym doświadczenie związane z prowadzeniem co najmniej 1
projektu, dotyczącego instalacji systemu Kontroli Dostępu, przy czym taki projekt musiał mieć wartość co
najmniej 800.000 PLN brutto;
b) 1 projektantem posiadającym doświadczenie związane z prowadzeniem prac projektowych podobnych
systemów, przy czym taki projekt musiał obejmować co najmniej 200 przejść;
c) zespołem co najmniej 2 pracowników odpowiedzialnych za dostosowanie oprogramowania w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zapewniającym możliwość przystosowania wdrożonego systemu w
zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy, uczestnicząc w postępowaniu, mają potwierdzić spełnienie tego warunku w dwóch etapach:
— Etap – w terminie składania ofert Wykonawcy składają do oferty jednolity dokument;
— Etap II – Zamawiający w trakcie badania ofert dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Na podstawie art.
26 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, zakreślając min. 10-dniowy termin na złożenie
dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Dokumenty te zostały wskazane w pkt. 9.3.2. i 9.3.9 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Postanowienia przyszłej umowy określa załącznik nr 11 (projekt umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 13/01/2020
Czas lokalny: 08:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 12/03/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, POLSKA, pawilon administracyjny, pok. 9
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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:
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert – w
wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wadium można wnieść przed upływem
terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2019


