Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007581/01 z dnia 2021-02-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na opracowaniu architektury IT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281524001
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Trylińskiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-683
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 896120500
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opnt.olsztyn.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opnt.olsztyn.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na opracowaniu architektury IT
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d67117fa-6d4c-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007581/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-15 15:14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach
„Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.0128-0002/18-00)
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://opnt.olsztyn.eu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ePUAP:/OPN-T/SkrytkaESP
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej:1.podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019
r. poz. 700, z późn. zm.) lub2.podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia
2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).3.Pod pojęciem formy elektronicznej
rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.4.Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan )
opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym ( przy użyciu e-dowodu ).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2021/TP/OPNT/SH
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa opracowania architektury IT Startup - ułożenie komponentów systemu informatycznego
w taki sposób by działał jak najwydajniej i był łatwy do rozbudowywania a jednocześnie
realizował założenia projektowe. Architektura dotyczy zbudowana silnika IT, który będzie
integrował wiele różnych algorytmów AI od zewnętrznych dostawców do jednej platformy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72244000-7 - Usługi prototypowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-03-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa opracowania analizy prawnej modelu oraz analiza prawna dot. Ochrony danych i
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przetwarzania danych spółki
4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-03-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga:1.1. realizacji
minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, tj. polegającej na tworzeniu architektury i aplikacji z obszaru nowych technologii w
medycynie o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto każda, dla części nr 1.1.2.
realizacji minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu projektów dotyczących analizy prawnej
modelu biznesowego, ochrony danych i ich przetwarzania, ustawy o ochronie danych
osobowych, przepisów prawa medycznego o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto
każda, dla części nr 2.1.3. Dysponowania min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia - informatyk specjalizujący się w projektowaniu systemów
informatycznych oraz sztucznej inteligencji dla części nr 1.1.4. Dysponowania min. jedną osobą,
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą tytuł mgr Prawa lub
wyższym dla części nr 22. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może,
na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
2. W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda:2.1. złożenia oświadczenia na podstawie art.
125 ust 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.W przypadku wspólnego
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ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2.2. Oświadczenia wykonawcy w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz.
V:1.1. pkt.1.1-1.2 - zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 3 do SWZ).1.2.
pkt.1.3-1.4 - zamawiający żąda wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z
potwierdzeniem posiadania wymaganych umiejętności i doświadczenia wykazanych na
podstawie:1.2.1. dla części nr 1 - specjalizacja w projektowaniu systemów informatycznych oraz
sztucznej inteligencji – dyplom ukończenia, certyfikat lub inny dokument potwierdzający
specjalność1.2.2. dla części nr 2- dyplomu ukończenia studiów prawniczych (załącznik nr 4 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Jak we wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ ePUAP:/OPN-T/SkrytkaESP
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-23 15:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-24
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