
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bialystok.sa.gov.pl

Białystok: Modernizacja systemu EPO ( Elektroniczne P otwierdzenie

Odbioru ) w sposób umo żliwiaj ący jego integracj ę z systemem operatora

pocztowego.

Numer ogłoszenia: 172233 - 2014; data zamieszczenia: 0 8.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sąd Apelacyjny , ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7430470,

faks 085 7329001.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bialystok.sa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja systemu EPO ( Elektroniczne

Potwierdzenie Odbioru ) w sposób umożliwiający jego integrację z systemem operatora pocztowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1)Przedmiotem zamówienia jest

modernizacja systemu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru) w sposób umożliwiający jego integrację z

systemem operatora pocztowego. Dotychczasowa funkcjonalność EPO zakładała, iż całość działalności

operacyjnej związanej z dostarczaniem przesyłek sądowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jest

ewidencjonowana w systemie. Zamawiający widzi uzasadnioną potrzebę delegowania czynności związanych stricte

z procedowaniem procesu doręczenia w organizacji operatora do systemu zewnętrznego, który operator

eksploatuje. Jednocześnie wymaga się aby dotychczasowa funkcjonalność pozostała niezmieniona, umożliwiając

tym samym realizację doręczeń w sekretariatach sądów w jednostkach zamkniętych oraz za pośrednictwem

sądowej służby doręczeniowej. 2)Do zakresu zadań Wykonawcy, wynikających z określonego w punkcie 1

przedmiotu zamówienia wchodzą: 1. Wytworzenie w ramach systemu EPO modułu komunikacji z systemem

operatora pocztowego realizującego funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ - Modernizacja systemu

EPO o interfejs B2B- Opis przedmiotu zamówienia 2. Wprowadzenie zmian w systemie EPO umożliwiających

zachowanie istniejącej funkcjonalności wszystkich jego modułów przy zapewnieniu możliwości procedowania

przesyłek w systemie teleinformatycznym operatora w części mu właściwej. Zmiany powinny uwzględniać
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asynchroniczny charakter komunikacji z operatorem pocztowym. Szczegółowy wykaz wymagań został określony w

Załączniku nr 1 do SIWZ - Modernizacja systemu EPO o interfejs B2B- Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania

dla modyfikacji istniejących modułów EPO w związku z wprowadzeniem modułu integracji z systemem operatora

pocztowego) 3. Przeprowadzenie testów integracyjnych rozwiązania we współpracy z operatorem pocztowym

wskazanym przez Zamawiającego 4. Produkcyjne wdrożenie rozwiązania na infrastrukturze wskazanej przez

Zamawiającego z uwzględnieniem osadzenia interfejsów komunikacyjnych (w obu kierunkach) na szynie ESB. 5.

Osadzenie istniejących usług sieciowych do komunikacji z sądami na szynie ESB. 6. Przeprowadzenie instalacji

rozwiązania na pozostałych środowiskach Zamawiającego, tj: a) testowym b) szkoleniowym c) rozwojowym - wraz

ze wszystkimi narzędziami i składnikami infrastruktury niezbędnymi do generacji wersji wynikowej rozwiązania oraz

prowadzenia testów podstawowych (przez programistów). 7. Wykonanie, lub aktualizacja istniejącej dokumentacji,

w tym w szczególności: 1. Specyfikacji funkcjonalnej (analitycznej) 2. Dokumentacji wymagań niefunkcjonalnych 3.

Dokumentacji powykonawczej dla środowiska produkcyjnego 4. Architektury systemu EPO 5. Podręcznika

Administratora 6. Podręcznika Użytkownika 7. Procedur administracyjnych i utrzymaniowych Istniejąca

dokumentacja systemu jest zawarta w Załączniku nr 1 do SIWZ - Modernizacja systemu EPO o interfejs B2B-

Opis przedmiotu zamówienia (Podręcznik Administratora systemu EPO). W wersji edytowalnej zostanie

przekazana Wykonawcy bezzwłocznie po podpisaniu umowy. 8. Przeprowadzenie spotkań powdrożeniowych dla

administratorów oraz struktury wsparcia Zamawiającego 9. Przekazanie kodów źródłowych zmodyfikowanego

systemu EPO 10. Asysta techniczna wraz ze wsparciem Zamawiającego w okresie jednego miesiąca

bezpośrednio po produkcyjnym uruchomieniu rozwiązania polegająca na: a) codziennym monitorowaniu stanu

systemu b) bezzwłocznym wprowadzaniu zmian w zakresie objętym projektem w związku z wykrytymi lub

zgłoszonymi nieprawidłowościami w pracy systemu c) wykonywaniu innych czynności zmierzających do

przywrócenia prawidłowego działania systemu w przypadku wystąpienia awarii d) optymalizacji funkcjonowania

systemu e) przyjmowaniu telefonicznych lub przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszeń od

Zamawiającego w godzinach 8-16 w dni robocze. 11. Objęcie rozwiązania 12 miesięcznym okresem

gwarancyjnym. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz uwarunkowania realizacji zadań z tym

związanych zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Modernizacja systemu EPO o interfejs B2B- Opis przedmiotu

zamówienia;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.23.00.00-6, 72.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1)Zamawiający wyznacza wadium w wysokości: 4 000,00 zł złotych

(słownie:cztery tysiące złotych). 2)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3)Wadium może
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być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rowoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim Oddział w Białymstoku nr 08 1010 1049

0093 3513 9120 000 z zalecanym dopiskiem: wadium dot. G-241-16/14 oraz numerem NIP Wykonawcy. 5.

Oryginały gwarancji lub poręczeń muszą być złożone w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5,

15-213 Białystok w kasie czynnej w dniach urzędowania sądu w godz.8.00 - 14.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Nie określono szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej: a. jedną usługę polegającą na wytworzeniu w ramach

zamówienia, produkcyjnie eksploatowanej do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, usługi sieciowej

wykonanej w technologii .NET integrującej co najmniej dwa systemy, której wartość jest nie mniejszej jak

100 tys. zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Nie określono szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna za spełniony ten warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował osobami, które będą osobiście wykonywały przedmiot zamówienia, w tym: a) Kierownik

projektu o następującym doświadczeniu minimalnym: - co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie

zawodowe udziału w projektach IT w rolach: - programista, - projektant, - analityk, - architekt, -

kierownik projektu; - udział w roli kierownika projektu w min. 2 projektach w ciągu ostatnich trzech lat lub

zamiennie udział w roli kierownika projektu w jednym projekcie trwającym co najmniej 2 lata w ciągu

ostatnich trzech lat, - potwierdzonej certyfikatem wiedzy w zakresie prowadzenia projektów w

technologiach zwinnych; b) Główny Architekt - o następującym doświadczeniu minimalnym: - co najmniej
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siedmioletnie doświadczenie zawodowe udziału w projektach IT w rolach: - programista, - projektant, -

analityk, - architekt, - kierownik projektu; -udział w roli głównego architekta w minimum 2 projektach, w

których produktem były usługi sieciowe służące integracji systemów Powyższe role nazwane tj.:

Kierownik projektu i Główny Architekt mogą być łączone (tzn. pełnione przez jedna osobę); c) Projektant

- starszy programista technologii .NET (co najmniej 1 osoba) o następujących minimalnych kwalifikacjach

i doświadczeniu: - udział w roli programisty technologii .NET w co najmniej 2 projektach w ciągu

ostatnich trzech lat lub jednym projekcie trwającym nieprzerwanie przez 2 lata w ostatnich trzech latach,

w których stosował następujące technologie: .Net AspNet.MVC nHibernate Ms SQL Server - co najmniej

czteroletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku programisty lub starszego programisty - udział w

minimum dwóch projektach, których produktem były usługi sieciowe zrealizowane w technologii .NET. d)

Projektant programista - co najmniej 1 osoba o następujących minimalnych kwalifikacjach i

doświadczeniu: - udział w roli programisty w technologii .NET w co najmniej 2 projektach w ciągu

ostatnich trzech lat lub jednym projekcie trwającym nieprzerwanie przez 2 lata w ostatnich trzech latach,

- co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku programisty lub starszego programisty

Role wymienione w pkt. c i d nie mogą być łączone ze sobą, jak również nie mogą być łączone z rolami

a i b.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Nie określono szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:
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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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

Certyfikat wiedzy w zakresie prowadzenia projektów w technologiach zwinnych wystawiony na wskazanego

Kierownika Projektu

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: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bialystok.sa.gov.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sąd Apelacyjny w Białymstoku,

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok Pokój 146.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.08.2014

godzina 10:00, miejsce: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok Pokój 146.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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