
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.narodowy.pl 

 

Warszawa: Świadczenie na rzecz Teatru Narodowego usług 

informatycznych 

Numer ogłoszenia: 23621 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016 

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: Teatr Narodowy , Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, 

tel. 22 692 06 09, faks 22 692 07 41. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie na rzecz Teatru 

Narodowego usług informatycznych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku nr 1 do SIWZ: SZCZEGÓŁOWY OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik jest integralną częścią SIWZ, 2) Na podstawie art. 29 ust. 

4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osób, wykonujących bezpośrednio w 

siedzibie Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt 14.3 SIWZ, 3) Wykonawca w dniu 

zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu Wykaz osób bezpośrednio wykonujących u 

Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt 3.2 SIWZ i udokumentuje formę ich zatrudnienia 

przedstawiając kopie umów o pracę, 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu 

zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być 

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy, 5) Wykonawca może dokonać 

zmiany osób wskazanych w wykazie osób, tylko pod warunkiem wcześniejszego pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu oraz uzyskania jego zgody. W przypadku zmiany osób zatrudnionych 

http://www.narodowy.pl/


na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego przekazania 

Zamawiającemu kopii umów. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 72.51.41.00-2, 72.31.50.00-6, 

72.11.00.00-9. 

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: 20.03.2019. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 

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 

o Zamawiający wymaga wykazania świadczenia co najmniej trzech usług odpowiadających 

swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wartość brutto każdej z 

wykazanych usług, świadczonych przez Wykonawcę w okresie jednego roku, nie może 

być mniejsza, niż 150 000,00 pln. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie usług (np. referencje, kopie faktur) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, by zespół osób, który będzie realizował zamówienie posiadał 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wykonawca wskaże: a) Kierownika zespołu, jako 

osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym. Kierownik zespołu musi posiadać 

wyższe wykształcenie informatyczne. b) osoby bezpośrednio wykonujące w siedzibie 

Zamawiającego czynności z uwzględnieniem zapisów pkt 3.2 SIWZ. Zamawiający 

wymaga, aby kwalifikacje zawodowe osób wchodzących w skład zespołu wyznaczonych 

do realizacji zamówienia udokumentowane były certyfikatami dla rozwiązań i urządzeń 



stanowiących wyposażenie Teatru, w tym: - kwalifikacje MCSE, - kwalifikacje MCSE: 

Messaging, - kwalifikacje MCITP: Business Desktop Deployment, - kwalifikacje MCITP: 

Server Administrator, - kwalifikacje MCITP: Enterprise Administrator, - kwalifikacje MOS - 

Microsoft Office Specialist. - kwalifikacje Brocade BCFA, - kwalifikacje NSE 4 Security 

Professional Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: - certyfikat w zakresie 

systemu zarządzania usługami IT (ISO/IEC 20000-1:2011) wydany przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą, - certyfikat w zakresie bezpieczeństwa (ISO/IEC 27001:2013), 

wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. - certyfikat w zakresie ciągłości 

działania (ISO 22301:2012 Business Continuity Management) wydany przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. - status autoryzowanego partnera SAGE 

SYMFONIA. - doświadczenie w zakresie nadzorowania systemu informatycznego o 

podobnej złożoności co zamawiającego. - doświadczenie w pomocy bezpośredniej 

użytkownikom (helpdesk) w środowisku minimum 50 użytkowników Wykonawca załączy 

do oferty kopie stosownych dokumentów, referencji, certyfikatów a dla kwalifikacji 

Microsoft aktualne transkrypty certyfikacji Microsoft, w których jest wykazane posiadanie 

ww. kwalifikacji i doświadczenia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a) Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna 

kwota ubezpieczenia - 150 000,00 pln, b) Zamawiający wymaga by Wykonawca 

ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożył informację banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy 

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; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

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

 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

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

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyły 

w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (certyfikaty) 

- niezbędnych do wykonywania zamówienia, W wykazie należy uwzględnić wymagania 

Zamawiającego, określone w pkt 5.3 SIWZ, 2) Wypełniony FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 2 

do SIWZ, 3) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają 

wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu pracy określonej w przedmiocie zamówienia. Dokument 

ten musi potwierdzić wymagania Zamawiającego, o których mowa w pkt. 5.3 SIWZ, 4) Wykonawca 

powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów (np. wiedzę i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia), które będą brały 

udział w realizacji zamówienia załączy do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na cały okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia, zgodnie z art. 26 ust 2 pkt. 2b. ustawy Pzp 

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 - Kara umowna - 15 

IV.2.2)  

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

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.narodowy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Narodowy, 

Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa, Kancelaria Teatru, pokój 1.27b (wejście A od strony ul. 

Wierzbowej). Na pisemny wniosek Zamawiający prześle SIWZ na wskazany adres. 

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

15.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Teatr Narodowy, Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa, Kancelaria 

Teatru, pokój 1.27b (wejście A od strony ul. Wierzbowej). 

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 

 

 


