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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422864-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2020/S 175-422864

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Chądzyński
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Tel.:  +48 225631333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.epuap.gov.pl./wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.17.2020.IZ

II.1.2) Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania administrowania i eksploatacji infrastruktury 
programowo-sprzętowej składającej się na rozwiązanie SIG. Świadczenie usług z przedmiotu zamówienia 
obejmuje zapewnienie operacyjnego utrzymania elementów infrastruktury w warstwach aplikacyjnej, szyny 
usług, baz danych, storage, sieci, wirtualizacji oraz środowisk monitorowania i backupu poprzez realizację 
zadań i aktywności z zakresu poszczególnych procesów zawartych w bibliotece dobrych praktyk zarządzania 
usługami ITIL®.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwany dalej: „SOPZ".

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 739 837.40 PLN

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
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
50312000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania administrowania i eksploatacji infrastruktury 
programowo-sprzętowej składającej się na rozwiązanie SIG. Świadczenie usług z przedmiotu zamówienia 
obejmuje zapewnienie operacyjnego utrzymania elementów infrastruktury w warstwach aplikacyjnej, szyny 
usług, baz danych, storage, sieci, wirtualizacji oraz środowisk monitorowania i backupu poprzez realizację 
zadań i aktywności z zakresu poszczególnych procesów zawartych w bibliotece dobrych praktyk zarządzania 
usługami ITIL®.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwany dalej: „SOPZ".
3. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany:
— Dla zamówienia podstawowego – od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy,
— Dla zamówienia opcjonalnego – na okres maksymalnie kolejnych 12 miesięcy poza termin realizacji 
zamówienia podstawowego przy zachowaniu ciągłości świadczenia usługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przejęcia w utrzymanie z zagwarantowaniem SLA / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 739 837.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.
2. Prawo opcji polega na przedłużeniu świadczenia usług utrzymania administrowania i eksploatacji 
infrastruktury programowo-sprzętowej składającej się na rozwiązanie SIG zgodnie z SOPZ przy zachowaniu 
ciągłości świadczenia usługi poza termin realizacji zamówienia podstawowego, nie dłużej jednak niż na kolejne 
12 miesięcy.
3. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w 
terminie nie krótszym niż 30 dni przed terminem zakończenia zamówienia podstawowego.
4. W treści oświadczenia Zamawiający wskaże na jaki okres chciałby skorzystać z prawa opcji.
5. Zamawiający informuje, że może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania 
środków finansowych na ten cel. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu 
nieskorzystania z prawa opcji.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia będzie realizowany:
— Dla zamówienia podstawowego – od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy,
— Dla zamówienia opcjonalnego – na okres maksymalnie kolejnych 12 miesięcy poza termin realizacji 
zamówienia podstawowego przy zachowaniu ciągłości świadczenia usługi.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp nie podlegają 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 
ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
zgodnie zart. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
II. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 ustawy Pzp. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone 
powyżej, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;
III. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania;
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
***
IV O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje 
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 
szczególny;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
3. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje
Z należytą starannością co najmniej:
///cd. w sekcji III.1.2///

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
/// cd. z sekcji III.1.1///
a) jedną usługę o wartości minimum 500 000 PLN brutto, polegającą na utrzymaniu infrastruktury informatycznej 
(programowo – sprzętowej), przy czym zamówienie związane było z utrzymaniem systemu informatycznego 
opartego na koncepcji architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture) z wykorzystaniem 
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koncepcji szyny usług (Enterprise Service Bus - ESB) zapewniającej integrację i komunikację wewnętrznych i 
zewnętrznych systemów i aplikacji z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych,
b) jedną usługę o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto, której przedmiotem było zaprojektowanie, 
implementacja, wdrożenie, administrowanie i utrzymanie aplikacji typu GIS (system informatycznego 
obejmujący zarządzanie danymi przestrzennymi) spełniającego następujące cechy:
— oferuje usługi publicznie dostępne dla szerokiego grona odbiorców (co najmniej 20 tys. użytkowników 
nazwanych lub co najmniej 300 tys. odsłon w roku)
— zastosowano w nim szynę usług SOA.
c) jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie zarządzania usługami IT (klasy 
Service Desk), w ramach którego wartość dostarczonych licencji na oprogramowanie wraz ich wdrożeniem była 
nie mniejsza niż 100 000,00 PLN;
d) jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto, w której skład wchodziło zarządzanie 
zwirtualizowanymi środowiskami aplikacyjnymi;
e) jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto, w której skład wchodziło zarządzanie infrastrukturą 
sieciową, w tym urządzeniami NLB, urządzeniami bezpieczeństwa, routerami z BGP, terminatorami VPN;
f) jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto, w której skład wchodziło zarządzanie infrastrukturą 
programową zapewniającą dostęp do zasobów systemów z wykorzystaniem SSO, VPN oraz HTTPS, 
z jednoczesnym zapewnieniem rozliczalności i nadzorowania wprowadzanych zmian w konfiguracji i 
infrastrukturze programowej;
g) jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto, w której skład wchodziło zarządzanie środowiskiem 
służącym do monitorowania co najmniej dostępności, parametrów systemowych oraz czasów odpowiedzi dla 
co najmniej następujących obszarów: maszyny fizyczne (serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe itp.), 
maszyny wirtualne oraz usługi biznesowe;
h) jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto, w której skład wchodziła konfiguracja narzędzia 
klasy ITSM oraz świadczenie usługi Service Desk 24/7 (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) z 
wykorzystaniem narzędzia klasy ITSM;
i) jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto, w którego skład wchodziło zarządzanie 
środowiskami bazodanowymi
UWAGA:
Uwaga: Powyższe usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. W przypadku 
wykazania wymienionych wyżej usług w jednym lub kilku zamówieniach wykonawca musi określić w wykazie 
zakres wymienionych wyżej usług. Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, 
które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykazania wymienionych wyżej 
usług w jednym lub kilku zamówieniach, Wykonawca musi określić w wykazie wykonanych usług wartość brutto 
wymienionych wyżej usług (osobno wartość każdej usługi). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał 
konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” 
lub wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą 
wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego 
kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
///cd. poniżej///
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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///cd...///
POTENCJAŁ KADROWY
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia (co najmniej):
a) jednej osoby pełniącej rolę koordynatora wdrożenia, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu projektów 
oraz wiedzę i umiejętności wynikające z posiadania certyfikatu PRINCE2 Foundation, poparte udziałem w 
minimum dwóch projektach w roli koordynatora wdrożenia, przy czym przynajmniej jeden ze zrealizowanych 
projektów musi być o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto;
b) jednej osoby pełniącej rolę koordynatora Service Desk, posiadającej certyfikat ITIL Foundation lub 
równoważny oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania usługami, zarządzania utrzymaniem 
systemów informatycznych oraz zapewniania ciągłości działania infrastruktur programowo sprzętowych z 
wykorzystaniem najlepszych praktyk zawartych w bibliotece ITIL lub równoważnych, poparte udziałem w 
minimum dwóch projektach w roli koordynatora serwisu, przy czym przynajmniej jeden ze zrealizowanych 
projektów musi być o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto;
c) dwie osoby pełniące rolę specjalistów ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej, gdzie każdy ze specjalistów 
posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji, strojenia, utrzymania i eksploatacji 
oprogramowania standardowego o charakterze systemów operacyjnych, maszyn wirtualnych, min.:
— utrzymania infrastruktury opartej na rozwiązaniach typu serwery kasetowe Blade,
— utrzymania infrastruktury serwerowej w architekturze x86 i x64,
— rozwiązań wirtualizacyjnych takich jak VmWare ESX lub równoważnych,
— administracji systemami z rodziny Windows,
— administracji systemami z rodziny Linux (minimum Red Hat, CentOS, Ubuntu, Oracle Enterprise Linux),
— zarządzania oprogramowaniem middleware ESB, poparte udziałem w minimum dwóch projektach jako 
specjalista ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej, o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto, 
posiadającego VMware Certified Professional oraz MCTS Windows Server lub Red Hat Certified Engineer lub 
inne równoważne certyfikaty.
d) trzech osób pełniących rolę specjalisty ds. aplikacji typu GIS, posiadających wiedzę i doświadczenie w 
zakresie projektowania, implementowania, wdrażania, administrowania i utrzymania aplikacji typu GIS, gdzie 
każdy ze specjalistów ds. aplikacji brał udział w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. systemów typu 
GIS, o łącznej wartości co najmniej 750 000,00 PLN brutto;
e) jednej osoby pełniącej rolę eksperta ds. baz danych, posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie 
projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania 
oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL) poparte udziałem, 
jako specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 
PLN brutto. Wskazana osoba/osoby muszą posiadać łącznie następujące certyfikaty: Oracle Database 12c 
Administrator Certified Professional, Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist, 
Oracle Database 12c: RAC and Grid Infrastructure Administrator, Oracle Database Performance Tuning 
Certified Expert, Oracle Exadata Database Machine 2016 Certified Implementation Specialist, Oracle Linux 6 
Certified Implementation Specialist lub certyfikaty równoważne;
///cd. w sekcji nr III.1.3///

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
/// cd. z sekcji poprzedniej///
f) jednej osoby pełniącej rolę specjalisty ds. baz danych, posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie 
projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania 
oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL) poparte udziałem, 
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jako specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 
PLN brutto. Wskazana osoba/osoby muszą posiadać łącznie następujące certyfikaty: Oracle Database 12c 
Administrator Certified Professional, Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist 
lub certyfikaty równoważne;
g) dwóch osób pełniących rolę specjalisty ds. pamięci masowych, gdzie każdy z specjalistów posiada wiedzę i 
doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji, utrzymania, eksploatacji warstwy storage, min.:
— utrzymania infrastruktury storage opartej na macierzach dyskowych o dostępie blokowym,
— doświadczenie w administracji sieciami SAN opartymi na technologiach,
— utrzymania infrastruktury storage wykorzystującej sieciowe rozwiązania udostępniania danych (CIFS, 
NFS, FTP), poparte udziałem w roli specjalisty ds. pamięci masowych w minimum dwóch projektach o łącznej 
wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto.
h) dwóch osób pełniących rolę specjalisty ds. sieci, gdzie każdy ze specjalistów posiada wiedzę i doświadczenie 
w zakresie utrzymania i zarządzania infrastrukturą sieciową i spełniającego poniższe wymagania:
— doświadczenie w administracji rozwiązaniami NLB,
— doświadczenie w administracji rozwiązaniami VPN,
— doświadczenie w administracji sieciami LAN opartymi o technologie Ethernet, VLAN,
— doświadczenie w zarządzania urządzeniami typu brama ogniowa,
— doświadczenie w zarządzaniu systemami o charakterystyce wielkości – minimum 200 hostów i 3 sieci w 
podziale na 3 strefy bezpieczeństwa,
— wiedzę z zakresu utrzymania punktów stykowych z siecią Internet, w tym konfiguracji routerów,
— doświadczenie w implementacji technicznej zdefiniowanych polityk bezpieczeństwa sieci,
— wiedza z zakresu obsługi sprzętowych modułów bezpieczeństwa HSM,
— doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową, poparte udziałem jako specjalista ds. sieci w 
minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto.
i) dwóch osób pełniących rolę specjalisty ds. środowisk backupowych, gdzie każda z osób posiada wiedzę i 
doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji, utrzymania i zarządzania środowiskami backupowymi poparte 
udziałem w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. środowisk backupowych, o łącznej wartości co 
najmniej 250 000,00 PLN brutto;
j) dwóch osób pełniących rolę specjalisty ds. szyny usług, gdzie każda z osób posiada doświadczenie w 
instalacji i konfiguracji szyny usług poparte udziałem w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. szyny 
usług, o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto;
k) dwóch osób pełniących rolę specjalisty ds. monitoringu infrastruktury, gdzie każda z osób posiada wiedzę 
i doświadczenie w zakresie zarządzania i realizacji monitoringu infrastruktury, poparte udziałem w minimum 
dwóch projektach, jako specjalista ds. monitoringu infrastruktury, o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto;
l) jednej osoby pełniącej rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji, posiadającej wykształcenie wyższe, 
wiedzę i doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa teleinformatycznego i 
spełniający poniższe wymagania:
— doświadczenie w przynajmniej dwóch projektach informatycznych w charakterze eksperta ds. 
bezpieczeństwa teleinformatycznego (lub równoważnej roli),
— doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu polityk bezpieczeństwa i systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji.
//cd. poniżej//
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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//cd...//
m) dwóch osób pełniących rolę specjalisty ds. architektury IT, gdzie każda z osób posiada wykształcenie 
wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w branży IT oraz spełniający poniższe wymagania:
— udział w roli architekta w przynajmniej dwóch projektach IT gdzie wartość przynajmniej jednego z nich nie 
była mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto,
— posiadanie znajomości framework’u The Open Group Architecture Framework oraz wiedzę i doświadczenie z 
zakresu projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą IT.
n) trzech osób pełniących rolę operatorów Service Desk, gdzie każdy z operatorów podsiada doświadczenie 
zawodowe w zakresie realizowania działań związanych ze wsparciem użytkowników w ramach Service Desk, 
poparte udziałem jako operator Service Desk w minimum dwóch projektach, w ramach których, w przynajmniej 
jednym z projektów liczba użytkowników objęta wsparciem Service Desk przekraczała 500 użytkowników;
o) jednej osoby pełniącej rolę specjalisty ds. ITSM, posiadającej certyfikat HP Accredited Integration Service 
Manager 9 lub certyfikat równoważny oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie konfigurowania oraz zarządzania 
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systemami klasy ITSM poparte udziałem w minimum dwóch projektach w roli specjalisty ds. ITSM, przy czym 
przynajmniej jeden ze zrealizowanych projektów musi być o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto;
p) jednej osoby pełniącej rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa sieci, posiadającą wiedzę i doświadczenie 
w zakresie utrzymania i zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa i sieci oraz spełniającego poniższe 
wymagania:
— doświadczenie w administracji rozwiązaniami NLB obejmujące wirtualizacje oraz separacje logiczną 
środowiska, poparte minimum szkoleniem producenta,
— -/- min. 3 lata w administracji rozwiązaniami typu WAF (Web Application Firewall),
— -/- w administracji przynajmniej dwoma rozwiązaniami VPN Client-to-Site,
— -/- w konfiguracji i utrzymaniu tuneli VPN IPSec,
— -/- w administracji sieciami Data Center opartymi o technologie Ethernet VLAN oraz VXLAN,
— -/- min. 3 lata w zarządzaniu urządzeniami typu firewall NGFW Palo Alto poparte certyfikatem producenta lub 
certyfikatem równoważnym,
— -/- w obsłudze deszyfracji ruchu SSL/TLS,
— -/- w zaawansowanym routingu – znajomość protokołów IS-IS, OSPF, BGP,
— -/- w zarządzaniu urządzeniami na punktach styku z siecią Internet opartymi protokół BGP oraz redundancje 
VRRP,
— wiedza z zakresu QoS,
— wiedza z zakresu obsługi sprzętowych modułów bezpieczeństwa HSM,
— doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową i bezpieczeństwa, poparte udziałem jako 
specjalista ds. bezpieczeństwa sieci w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej 500 000 PLN 
brutto.
UWAGA:
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego Zamawiający nie dopuszcza wystąpienia tej samej 
osoby kilkukrotnie w różnych rolach w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne informacje na temat wymienionych osób 
potwierdzające spełnienie powyższych warunków, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał 
wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 
przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
****
1. Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ, celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie 
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
//... cd. w rozdziale III.2.1...//

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
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//... cd. z sekcji III.1.3...//
2) 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 
na podstawie art. 24
Ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami,(...)
//cd. w sekcji III.2.2///

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie 
podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zakres umowy będzie tożsamy z 
zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmian w Umowie, które 
zostały szczegółowo określone w § 9. wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
***
///cd. z sekcji III.2.1///
Cd.4) (...) w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...)
//cd. w sekcja VI.3///

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

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, Warszawa – pokój 3108.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Ad.IV.2.6 przez okres 2 miesięcy Zamawiający rozumie 60 dni

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:56 000,00 PLN (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a 
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium 
oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed 
udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany 
do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności,o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
***
///cd. z sekcji III.2.2///
Cd 5) (...)opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
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odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 
5 do SIWZ;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 5 do SIWZ;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - Załącznik nr 5a 
do SIWZ.
UWAGA:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt 1 - 7.
Oświadczenie w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje 
Zamawiającemu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia w odniesieniu do 
przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie 
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 7 do 
SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie 
z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 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.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność 
lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w ust. 6 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp. 8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 11.Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12.Prezes Izby przekazuje 
skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
13.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu 
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 
prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom 
przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
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orzeczenia w całości lub w części.15.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020
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