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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.dzp.pg.gda.pl 

 
Gdańsk: Przeprowadzenie audytów oprogramowania dla poszczególnych usług w 

ramach projektu eUczelnia. 
Numer ogłoszenia: 116659 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie audytów 
oprogramowania dla poszczególnych usług w ramach projektu eUczelnia.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 
zamówienia obejmuje następujące obszary:  
1 Audyt oprogramowania:  
Audyt 1. Oprogramowanie świadczące usługę eDziekanat.  
Audyt 2. Oprogramowanie świadczące usługę eStudent.  
Audyt 3. Oprogramowanie świadczące usługę eRekrutacja  
Audyt 4. Oprogramowanie świadczące usługę eNauka.  
Audyt 5. Oprogramowanie świadczące usługę eWspółpraca.  
Audyt 6. Oprogramowanie świadczące usługę eArchiwum.  
Audyt 7. Oprogramowanie świadczące usługę eKontakt.  
Audyt 8. Oprogramowanie świadczące usługę eNauczanie.  
2 Audyt infrastruktury:  
Audyt 9. eKręgosłup - Zakupiona w ramach projektu infrastruktura teleinformatyczna.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2013. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Na postępowanie należy wnieść wadium w wysokości: 
6 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert 2. Wadium może być wnoszone 
w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 
ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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III.2) ZALICZKI 
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia 
nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: - zrealizował 
przynajmniej jeden projekt doradczy obejmujący swoim zakresem wymagania 
bezpieczeństwa określone w normie ISO 27001, o wartości co najmniej 150 
000 zł brutto każdy, oraz - zrealizował przynajmniej trzy usługi audytu 
bezpieczeństwa aplikacji webowych, realizowanych na zasadzie testów 
penetracyjnych, na kwotę co najmniej 15 000 PLN brutto każda oraz - 
zrealizował przynajmniej jedną usługę audytu bezpieczeństwa infrastruktury 
teleinformatycznej o wartości co najmniej 35 000 PLN brutto każda. Poprzez 
infrastrukturę teleinformatyczną należy rozumieć infrastrukturę sieciową, 
centralny węzeł sieci, eksploatowane serwery i urządzenia składowania 
danych. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia minimum 5 usług 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - 
dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. zespołem osób w skład, którego wchodzą: a. Ekspert 1, (co 
najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: -wykształcenie wyższe, - 
posiadanie certyfikatu audytora wiodącego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji zgodnie z BS 7799 / ISO 27001, - posiadanie 
certyfikatu PRINCE2 na poziomie Foundation lub równoważny, - brał udział w 
charakterze eksperta ds. bezpieczeństwa w przynajmniej 1 projekcie 
obejmującym zagadnienia normy BS 7799/ISO 27001 o wartości usługi co 
najmniej 30 000 zł brutto - posiada doświadczenie w przeprowadzaniu 
wszystkich działań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. b. Ekspert 2, ( co najmniej 1 osoba) 
spełniający poniższe kryteria: - wykształcenie wyższe, - posiadanie certyfikatu 
CISA (Certified Information System Auditor) - posiadanie certyfikatu PRINCE2 
na poziomie Foundation lub równoważny, - brał udział w charakterze eksperta 
ds. bezpieczeństwa w przynajmniej 1 projekcie obejmującym zagadnienia 
audytu IT - posiada doświadczenie w przeprowadzaniu wszystkich działań 
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wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ. c. Ekspert 3, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - 
wykształcenie wyższe, - posiadanie certyfikatu PRINCE2 na poziomie co 
najmniej Foundation lub równoważny, - brał udział w charakterze eksperta ds. 
zarządzania usługami IT w przynajmniej 1 projekcie obejmującym 
zagadnienia organizacji i zarządzania usługami IT o wartości usługi co 
najmniej 100 000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby zespół osób, którymi 
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca składał się z: Eksperta 1 
i Eksperta 2 oraz Eksperta 3, razem minimum 3 osoby. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, 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.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie 
zamówienia, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.2: 1)ppkt. 2 - składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem, samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 2. 4. Informacje dotyczące dokumentów 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 2 SIWZ powinny być złożone przez 
każdego Wykonawcę, 2) warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V pkt 1 SIWZ 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie, 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp. 
4) dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności 
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania, 5) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu 
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej Wykonawców, 6) dokument pełnomocnictwa może zostać złożony 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 7) jeżeli 
oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, 8) podmioty występujące wspólnie ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 5. 
Zamawiający zaleca, aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celu 
wskazania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, złożyły 
Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 
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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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących 
zmian umowy: a. Zamawiający może zmienić ustalone w harmonogramie terminy z 14 
dniowym wyprzedzeniem uwzględniając aktualny poziom zaawansowania prac nad 
poszczególnym obszarem, b. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub 
podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność 
będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 
Gdańsk - Wrzeszcz pok. 213, II piętro w Gmachu B. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 04.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień 
Publicznych ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk - Wrzeszcz pok. 213, II piętro 
w Gmachu B. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane z Projektu finansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.. 
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 
 

       
 
 
 
 


