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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19872-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania
2022/S 010-019872

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008040
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Mosiądz
E-mail: natalia.mosiadz@pgi.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy.html

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
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: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Geologia

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych 
wybranych tematów INSPIRE oraz wsparcie techniczne w zakresie utrzymania katalogu metadanych
Numer referencyjny: EZP.26.120.2021

II.1.2) Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów 
danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE wraz ze wsparciem środowiska informatycznego do 
harmonizacji zbiorów danych przestrzennych z asystą techniczną oraz wsparciem technicznym w zakresie 
utrzymania katalogu metadanych.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
1) załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
2) załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów 
danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE wraz ze wsparciem środowiska informatycznego do 
harmonizacji zbiorów danych przestrzennych z asystą techniczną oraz wsparciem technicznym w zakresie 
utrzymania katalogu metadanych.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
1) załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
2) załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Harmonogram realizacji Zakresu I usługi / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Termin zakończenia Zakresu I usługi / Waga: 20
Cena - Waga: 62

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi o określonych poniżej parametrach;
2) do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 
określone poniżej doświadczenie;
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do 
wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pełna informacja dotycząca wymagań znajduje się w Sekcji 8, punkcie 8.2.4 Specyfikacji Warunków 
Zamówienia(zwanej dalej "SWZ"), poniższa informacja jest jedynie skrótowym wykazem.
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
a) jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę (pracę), o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto, 
obejmującą swoim zakresem wytworzenie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i wdrożenie 
środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych i publikacji zbiorów danych 
przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych zgodnych ze specyfikacjami INSPIRE, które są 
dostępne na Europejskim Geoportalu INSPIRE (https://inspire-geoportal.ec.europa.eu) i udostępniają zbiory 
danych przestrzennych dla przynajmniej jednego tematu INSPIRE, załączając do każdej wykonanej usługi 
(pracy) wykaz usług danych przestrzennych dostępnych na Geoportalu INSPIRE,
b) jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę (pracę), o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, 
obejmującą swoim zakresem wytworzenie i wdrożenie aplikacji klienckiej, działającej w przeglądarce 
internetowej, udostępniającej usługi sieciowe zgodnie ze specyfikacją Open Geospatial Consortium, w 
tym usługę wyszukiwania, usługi przeglądania, usługi pobierania zharmonizowanych zbiorów danych 
przestrzennych, między innymi predefiniowaną usługę ATOM, dla przynajmniej jednego tematu INSPIRE, 
zgodnie z wymaganiami INSPIRE,
c) jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę (pracę), o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, 
obejmującą swoim zakresem opracowanie metadanych zgodnie z wymaganiami INSPIRE,
d) jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę (pracę), o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, 
obejmującą swoim zakresem opracowanie semantycznych metadanych zgodnie z koncepcją Linked Data 
i standardem GEODACT-AP, opublikowanych np. w wykorzystaniem plików RDF oraz HTML+RDFa i z 
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powiązaniem z innymi zasobami, np. z PRNG lub opublikowanych w inny sposób np. jako punkt dostępu 
SPARQL.
Pełna informacja dotycząca powyższych warunków znajduje się w punkcie 8.2.4.1 SWZ
2. Do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 
uprawnieniach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia tj.:
a) jedną (1) osobą pełniąca funkcję kierownika projektu,
b) dwiema osobami (2) pełniącymi funkcję analityków – ekspertów GIS ds. harmonizacji danych przestrzennych,
c) jedną (1) osobą pełniąca funkcję analityka biznesowego – eksperta dziedzinowego,
d) jedną (1) osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. projektowania i wdrażania procesów ETL oraz 
oprogramowania,
e) jedną (1) osobą pełniącą funkcję programisty – eksperta GIS,
f) jedną (1) osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. usług danych przestrzennych INSPIRE,
g) jedną (1) osobą pełniącą funkcję eksperta GIS ds. metadanych oraz semantycznych metadanych,
h) jedną (1) osobą pełniącą funkcję eksperta ds. semantycznych metadanych.
Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych osób znajduje się w punkcie 8.2.4.2 SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 10:00

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: 11/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 10:05

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX ww. ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022
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