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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 
Usługi

 
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, Kontakt Wydział Zamówień Publicznych,
Do wiadomości Michał Zastrzeżyński, PL-43-600  Jaworzno. Tel.  +48 326185031. E-mail
michal.zastrzezynski@pkwsa.pl. Faks  +48 326155942.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkwsa.pl.
Adres profilu nabywcy: www.pkwsa.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Dostawa, wdrożenie oraz obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu, systemu informatycznego dla
Południowego Koncernu Węglowego S.A. wspomagającego procesy związane ze sprzedażą węgla.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług:
Usługi.
Kategoria usługi: nr 07.
Główne miejsce świadczenia usług: Południowy Koncern Węglowy S.A., Zakład Górniczy JANINA w Libiążu,
Zakład Górniczy SOBIESKI w Jaworznie.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Zamiarem długofalowym Zamawiającego jest kompleksowa informatyzacja całego przedsiębior¬stwa
polegająca m. in. na wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP. Obecne postępowanie obej¬muje jeden z
jego obszarów, dla następnych będą uruchamiane odrębne postępowania przetargowe. W pierwszym etapie,
zostanie wdrożona część system ERP, wspierająca obszar sprzedaży węgla (obejmujący nie tylko sprzedaż,
ale również część produkcji jakim są procesy związane z przeróbką węgla, gospodarki magazynowej jakim są

mailto:michal.zastrzezynski@pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
www.pkwsa.pl


Dz.U./S S81
28/04/2009      
117186-2009-PL  

Wspólnoty Europejskie – Sektory gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i telekomunikacji – Procedura negocjacyjna

2/20

 

 
28/04/2009       S81  
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Sektory gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i telekomunikacji – Procedura negocjacyjna
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/20

procesy magazynowania węgla na składach wewnętrznych i zewnętrznych, planowania itd.). Aby zapewnić,
w okresie eksploatacji systemu, możliwość wyboru dostawców usług obsługi informa¬tycznej (świadczonej
na zasadzie outsourcingu) z różnych firm mających kompetencje związane z tym systemem, założono że
powstanie on na bazie istniejącego systemu ERP, w ramach którego może świadczyć usługi informatyczne
wiele firm. System powinien posiadać architekturę zorientowaną na usługi (Service Oriented Architecture –
SOA).
1. Przedmiot zamówienia.
Dostawa, wdrożenie oraz obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu, systemu informa-tycznego
wspomagającego procesy związane ze sprzedażą węgla (zwanego dalej Systemem), uwzględniającego
aktualne technologie informatyczne m. in. w zakresie organizacji i zarzą¬dzania, bezpieczeństwa, infrastruktury,
integracji usług na poziomie portalu internetowego. System zapewni obsługę informatyczną przedsiębiorstwa w
oparciu o mapę procesów biznesowych opracowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A., natomiast
jego elastycz¬na architektura zorientowana na usługi (Service Oriented Architecture – SOA), umożliwi
aktualizację systemu i zarządzanie procesami biznesowymi w warunkach otoczenia o dużej dynamice zmian
oraz integrację z systemami w ramach grupy kapitałowej.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujący etapy:
ETAP I prace niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji Systemu:
— weryfikacja (przegląd, aktualizacja) opracowanych procesów biznesowych,
— na bazie oferowanego oprogramowania oraz zweryfikowanych procesów biz-nesowych:
— zdefiniowanie usług aplikacyjnych,
— przyporządkowanie usług aplikacyjnych do logiki procesów biznesowych,
— implementacja usług aplikacyjnych do oferowanego oprogramowania,
— określenie ról użytkowników Systemu wraz z uprawnieniami do usług aplikacyjnych,
— określenie sposobu przejścia z dotychczasowego eksploatowanego systemu na zaprojektowane
rozwiązanie.
Dostawa, instalacja i konfiguracja:
— sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, koniecz¬nych do prawidłowego
funkcjonowania Systemu,
— systemu zarządzania bazą danych,
— oprogramowania narzędziowego pozwalającego zarządzać (instalować, uruchamiać, administrować)
zainstalowanym sprzętem komputerowym, oprogramowaniem systemowym oraz wykonywać archiwizację.
Dostawa i instalacja:
— narzędzi (aplikacji) do budowy i zarządzania procesami biznesowymi,
— platformy integracyjnej,
— aplikacji realizujących funkcjonalności wynikające z opracowanych procesów biznesowych,
— oprogramowania niezbędnego dla prawidłowej pracy Systemu, wspomagające¬go pracę użytkowników i
administratorów, wdrożenie Systemu, w tym platformy integracyjnej oraz aplikacji, implementując opracowane i
zweryfikowane procesy biznesowe, poprzez m. in.:
— dostosowania oprogramowania do potrzeb użytkowników,
— przeniesienie danych z dotychczas eksploatowanego systemu do nowego Systemu,
— szkolenie pracowników wyznaczonych do obsługi Systemu,
— szkolenie użytkowników biznesowych, integracja z systemami informatycznymi aktualnie eksploatowanymi
przez Zamawiającego, dostarczenie pełnej dokumentacji Systemu pozwalającej na jego użytkowanie,
zarządzanie i modyfikację dla dostosowania do potrzeb użytkowników.
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ETAP II administrowanie Systemem w okresie wdrożenia oraz wdrożonym Systemem w okresie 12 miesięcy po
jego zakończeniu, w zakresie:
— dostarczonej infrastruktury sprzętowej,
— systemów operacyjnych,
— baz danych,
— aplikacji, w tym ich bieżące dostosowanie do potrzeb użytkowników,
— elementów składowych platformy integracyjnej,
— zarządzania cyklem życia usług aplikacyjnych,
— archiwizacji, zakładając, po wdrożeniu, udostępnienie użytkownikom funkcjonalności systemu w sposób
ciągły przez 24 godziny na dobę oraz czas przywrócenia pracy systemu po wystąpieniu awarii do 4 godzin,
dostawa i administracja łączy zewnętrznych (jeżeli takie będą wymagane) w ww. okresach, serwis i opieka
informatyczna odpowiednio wszystkich elementów wdrażanego systemu informatycznego w ww. okresach.
2. Skrótowy opis procesów biznesowych związanych ze sprzedażą węgla (uwaga: skró¬towe opisy procesów
nie zawierają wszystkich informacji dotyczących przebiegu i elementów tych procesów).
Modelowanie zrealizowano za pomocą IBM Websphere Business Modeler Advanced 6.1.1.
Planowanie produkcji i sprzedaży.
Proces służy do planowanie wielkości produkcji węgla handlowego (Działy Przeróbki Mecha-nicznej) oraz
wielkości sprzedaży (Wydział Sprzedaży) w poszczególnych miesiącach roku. W procesie rejestrowane są
wielkości planowe oraz wykonanie za miesiąc. W Południowym Koncernie Węglowym S.A. (zwanego dalej PKW
S.A.) tworzy się jeden plan bazowy (na dany rok), który może być zmieniany tylko w wyjątkowych sytuacjach
decyzją Zarządu. Plan bazowy jest równocześnie planem roboczym na pierwszy miesiąc roku (styczeń). Na
koniec każdego miesiąca sprawdzana jest realizacja planu za miesiąc. Tworzony jest plan roboczy na następne
miesiące, który zawiera następujące informacje: wykonanie planu za okresy zamknięte oraz wielkości planowe
na przyszłe miesiące.
Planowanie produkcji węgla handlowego tworzone jest w wersji dla Zakładu Górniczego. Wersja zbiorcza planu
produkcji będąca sumą planów dla zakładów jest podstawą do planowania sprzedaży.
Opracowanie harmonogramu wysyłek.
Proces służy do opracowania miesięcznego harmonogramu dostaw węgla dla klientów. Podstawą do
opracowania harmonogramu są: Plan produkcji i sprzedaży, Prognozy produkcji węgla handlowego oraz
nadesłane przez klientów zapotrzebowania na wysyłki węgla w harmonogramowanym okresie, a także otwarte
umowy na sprzedaż węgla.
W cyklach miesięcznym (ogólnym) i tygodniowym (szczegółowym) z Działów Przeróbki Mechanicznej
przekazywane są prognozy dotyczące planowanej produkcji węgla handlowego dla wszystkich środków
transportu (zbiorczo). Na podstawie prognozy ustala się wielkość sprzedaży dla wysyłek kolejowych i
samochodowych w harmonogramowanym okresie. Wysyłki samochodowe są podstawą do awizacji.
Zaplanowane wysyłki kolejowe będą podstawą do zamawiania wagonów.
Opracowanie cenników.
Proces jest uruchamiany, gdy zajdzie taka potrzeba. W procesie definiowane są cenniki dla węgla, rabaty
oraz cenniki za usługę spedycyjną i rabaty za spedycję. Proces jest uruchamiany po przekazaniu do Wydziału
Sprzedaży decyzji w tej sprawie. Decyzja może dotyczyć zmiany cennika lub tabeli rabatowej dla sprzedaży
węgla lub usługi spedycyjnej. Decyzję o utworzeniu nowego cennika i/lub tabeli rabatowej podejmuje Zarząd na
wniosek Wydziału Sprzedaży.
W PKW S.A. definiuje się cennik bazowy, który jest aktualny przez cały rok oraz cenniki do umów i cenniki dla
zamówień pozaumownych. Przy cenniku bazowym podawane są ceny bazowe, współczynniki sezonowości
oraz wskaźniki dla ustalania ceny przy różnych terminach płatności. W PKW S.A. dla danego sortymentu węgla
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obowiązuje inny cennik dla różnych środków transportu. Aktualna cena węgla dla danego środka transportu i
sortymentu będzie wyznaczana na podstawie ceny bazowej skorygowanej o współczynnik sezonowości. Cenę
tę dodatkowo będzie korygował współczynnik wynikający z terminu płatności.
Cennik bazowy tak jak cennik do umowy ma standardowo podawaną cenę dla jednego terminu płatności (30
dni). Rzeczywista cena na fakturze będzie zależała od zadeklarowanego terminu płatności przy zamówieniu
oraz od parametrów jakościowych węgla. Oznacza to, że przy każdym zamówieniu klient może zaproponować
inny termin płatności niż wynika to z umowy. Kolejne terminy są ustalane co 15 dni. Jeśli klient zadeklaruje
15- to dniowy termin płatności, to może mieć prawo do skonta (skonto na fakturze), jeśli przy zadeklarowanym
terminie 30-to dniowym zapłaci przed upływem 15 dni, to też może otrzymać skonto, ale zostanie wtedy
wystawiona faktura korygująca. Za terminy płatności dłuższe niż 30 dni (45, 60, 75, 90) poczynając od dnia
31 liczone są odsetki (współczynnik wysłużonego terminu płatności) -wskazany procent za każdy dzień.
Współczynnik ten nie należy mylić z odsetkami karnymi. Nowy cennik tworzony jest w oparciu o cennik bazowy.
Cennik na usługę spedycyjną zależy od przewoźnika, który realizuje usługę. Dla każdego przewoźnika istnieje
osobny cennik. Cennik na usługę spedycyjną wykonywaną przez danego przewoźnika może być także inny dla
różnych odbiorców. Z każdym cennikiem związana jest tabela rabatowa. W systemie może być jedna tabela do
wszystkich cenników. System musi pamiętać historię zmian tabeli rabatowej.
Opracowanie oferty handlowej.
Proces jest uruchamiany w zależności od potrzeb, jeśli zachodzi konieczność zmiany oferty handlowej
PKW S.A. Zmiana oferty może wynikać z nowego planu sprzedaży lub nowego cennika. Proces służy do
opracowania oferty handlowej PKW S.A. umieszczanej na stronach internetowych PKW S.A. Podstawą
rozpoczęcia procesu jest decyzja o zmianie strony internetowej z ofertą Zakładu.
Przyjmowanie zamówień.
Proces Przyjmowanie zamówień służy do rejestracji i korekty zleceń na podstawie zamówień przysyłanych
przez klienta. Zamówienie od klienta przesyłane jest do Wydziału Sprzedaży. Dokument jest rejestrowany w
dzienniku i nadawany jest mu numer kolejny. W zależności od tego, z jakiego zakładu ma być realizowane
zamówienie jest ono przekazywane do właściwego pracownika Wydziału Sprzedaży. Jeśli wysyłka ma być
wykonana za pomocą transportu kolejowego i klient zdecyduje, że transport realizuje Południowy Koncern
Węglowy S.A., to razem z zamówieniem na węgiel przysyłane jest zamówienie na usługę spedycyjną.
Aby utworzyć lub uaktualnić zlecenie klient musi przysłać zamówienie.
Dla zamówienia pozaumownego tworzona jest Karta Przyjęcia Zamówienia. Dokument ten jest rejestrowany
w systemie. Po zweryfikowaniu i akceptacji przez pracowników Wydział Windykacji i Zabezpieczeń oraz po
zaakceptowaniu przez Dyrektora ds Sprzedaży i Marketingu Karta Przyjęcia Zamówienia jest podstawą do
otwarcia Zlecenia.
Obsługa umów sprzedaży.
Proces „Obsługa umów sprzedaży" służy do rejestracji i obsługi w systemie umów sprzedaży. W procesie będą
rejestrowane umowy dotyczące sprzedaży węgla oraz usługi spedycyjnej. Za pomocą procesu będą mogły
w przyszłości być rejestrowane także inne umowy obsługiwane przez Wydział Sprzedaży. W PKW S.A. są
trzy rodzaje odbiorców umownych: klienci strategicz¬ni, klienci bezpośredni, pośrednicy. W śród pośredników
wyróżnia się dwie podgrupy - dealer, autoryzowany sprzedawca. Dla każdej grupy odbiorców mogą być
różne umowy. Proces nie służy do negocjowania i pisania umowy, a jedynie do zarejestrowania parametrów
podpisanej umowy w systemie. Takie rozwiązanie wynika z tego, że w PKW S.A. stosuje się głównie umowy
standardowe i na tym etapie nie ma potrzeby wsparcia prac redakcyjnych systemem informatycznym.
Proces jest uruchamiany w dwóch przypadkach, kiedy zostanie podpisana nowa umowa lub kiedy zostanie
podpisany aneks do istniejącej umowy. Do Wydziału Sprzedaży z Umową lub Aneksem przekazywany jest
komplet dokumentów (wszystkie niezbędne załączniki) razem ze wzorem upoważnienia.
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Proces opisuje umowy sprzedaży, usług spedycyjnych i składowania węgla.
Umowa na składowanie może być podpisana tylko z klientem, z którym jest podpisana aktywna umowa na
sprzedaż węgla (umowa o współpracę). W PKW S.A. są podpisywane umowy o składowanie zarówno z
autoryzowanymi sprzedawcami (AS) oraz z dealerami.
Obsługa zleceń.
Proces wykonywany codziennie w Wydziale Sprzedaży. Polega na analizie stanu realizacji zleceń, wykrywaniu
nieprawidłowości, współpracy z innymi Wydziałami (Działami) PKW SA oraz ze zleceniodawcami w celu
zapewnienia rytmicznego i planowanego wykonania zamówień klienta.
Weryfikacja klienta.
Proces opisuje weryfikację klienta pod kątem możliwości realizacji dla niego wysyłki ujętej w roboczym
dziennym planie wysyłek.
Weryfikacja składa się z kilku kroków: Monitoring należności - sprawdzany jest aktualny stan rozliczenia
względem zabezpieczeń. Współpraca z bankiem - analiza stanu zabezpieczeń kredytu kupieckiego na
zakup węgla oraz opcjonalnie na usługę spedycyjną. (dla płatności terminowych), analiza dokonanych
wpłat. Wykonywane są także czynności związane z windykacją należności (saldo transakcji nierozliczonych,
generowanie wezwania do zapłaty).
W PKW SA funkcjonują trzy formy rozliczeń z klientem: gotówkowa, przelew płatny w terminie (Zabezpieczenia
kredytu kupieckiego), przedpłaty (faktury zaliczkowe),
Jeden kontrahent może mieć aktywne zlecenia dla różnych form płatności, dlatego bardzo ważne jest przed
dokonaniem wysyłki sprawdzenie poprawności rozliczeń (salda rozliczeń) z klientem dla danego rodzaju
zabezpieczenia, i sposobu zapłaty.
Brak przedpłaty lub zakup przekraczający zabezpieczenie albo wystąpienie należności przeterminowanych są
podstawą do wstrzymania wysyłki dla danego odbiorcy.
Wysyłka wstrzymana w procesie „Weryfikacji klienta” może zostać odblokowana na wniosek Wydziału
Sprzedaży podpisany przez dwóch członków Zarządu.
Dla klientów kupujących na przedpłaty oraz pod zabezpieczenia bankowe potrzebna jest weryfikacja
uwzględniająca następujące pozycje: sumę dokonanych przedpłat, wielkość do tej pory zrealizowanych dostaw
na przedpłaty, wielkość czekających na realizację zleceń na faktury zaliczkowe, suma zrealizowanych wysyłek
(samochodowych i kolejowych), wartość sprzedaży na przelewy, stan rozliczenia dostaw płatnych przelewem,
wysokość zabezpieczenia bankowego oraz czas obowiązywania, suma należności wynikających z tytułu
usługi kolejowej (spedycja). wartość nie zafakturowanych wysyłek spedycyjnych (wysłane, ale nie przysłano
jeszcze potwierdzonego listu wysyłkowego od kontrahenta), suma wpłat rozliczających należność spedycyjną,
zabezpieczenie pod usługę spedycyjną oraz czas trwania zabezpieczenia
Przy weryfikacji istotne jest aby suma zrealizowanych do tej pory i nie zapłaconych dostaw powiększona o
bieżące zlecenie (roboczy dzienny plan wysyłek) nie przekroczyła wielkości zabezpieczeń dla ustalonej formy
płatności (zabezpieczenie kredytu kupieckiego, wpłacone zaliczki).
Opracowanie dziennego planu wysyłek.
Zweryfikowany na danym dzień przez Wydział Sprzedaży harmonogram dostaw węgla staje się roboczym
dziennym planem wysyłek. Następnie podlega on akceptacji (sortymenty i ilości) przez Kierownika Działu
Przeróbki w danym zakładzie, skąd przesyłany jest albo do Wydział Sprzedaży w celu kolejnej modyfikacji lub
do Wydziału Windykacji i Zabezpieczeń w celu ustalenia wiarygodności klienta.
Planowanie i rozliczenie usług spedycyjnych.
Proces służy do kontroli rozliczeń z tytułu usług spedycyjnych wykonywanych przez PKW SA. oraz do
sprawdzania, zwrotu przez klientów potwierdzonych listów spedycyjnych i wyjaśniania przyczyn opóźnienia.
Prognozowanie.
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Proces służy do tworzenia bieżącej prognozy produkcji i sprzedaży na okres 7 dni. Prognoza jest oparta na
planowanym wydobyciu węgla. Proces standardowo jest uruchamiany raz na tydzień po otrzymaniu informacji o
planowanym wydobyciu. Jeśli zachodzi taka potrzeba (np. awaria) może być uruchomiony w innym okresie.
Wzbogacanie i przeróbka węgla.
W procesie następuje przeróbka węgla dostarczanego z dołu kopalni w sortymenty handlowe. Sortymenty z
przeróbki kierowane są taśmociągami do wysyłki kolejowej lub transportem kolejowym. Węgiel co do którego
podejmuje się decyzje o nie kierowaniu go do przeróbki jest ważony na wadze taśmowej i kierowany na zwały.
Podobnie mogą być podejmowane decyzje o kierowaniu na zwały węgla handlowego. Decyzje te podejmuje
kierownictwo Działu Przeróbki.
Zrzut na zwały.
Proces opisuje przekazanie węgla z produkcji na zwały kopalniane . Koordynacja procesu zrzutu na zwały z
procesem przeróbki i pobrania ze zwału stanowi łańcuch gospodarki magazynowania węgla na zwałach.
Analiza jakości węgla.
Proces ciągły, polega na pobraniu próby zgodnie z „Harmonogramem pobierania prób" przekazywaniu próby
do laboratorium oraz zapisie wyników prób w bazie danych. Wyniki są podstawą do ustalenia ceny węgla
handlowego oraz szacowania wielkości produkcji węgla. Istnieją osobne roczne harmono¬gramy pobierania
prób handlowych oraz prób technologicz¬nych. Dodatkowo dla każdej zmiany two¬rzony jest ramowy
harmonogram pracy Działu Kon¬troli Jakości. Harmonogramy są tworzone oddziel¬nie dla każdego zakładu.
Każda próba po¬siada metkę informującą o czasie i miejscu pobrania próby. Węgiel pobrany do próby jest
przesiewany w celu ustalenia uziarnienia. Następnie kruszony i przeka¬zywany do Labo¬ratorium w celu
sprawdzenia jego właściwości chemicznych. Z każdej pobranej próbki odsypuje się część do tzw. próby średniej
z tygodnia.
Proces może być dodatkowo uruchomiony przy obsłudze reklamacji, po dostarczeniu próby reklama¬cyjnej.
Ponadto proces służy do obliczenie średnich parametrów węgla dla potrzeb faktur korygujących przy
rozliczeniach wtórnych.
Pobranie ze zwału.
Proces opisuje sposób gospodarki zwałami w zakresie obmiaru jego stanu i zasilania wysyłek węgla na
sprzedaż.
Obsługa składowisk zewnętrznych.
Proces opisuje przekazanie węgla na składowiska zewnętrzne umieszczone u części dilerów, realizację
sprzedaży węgla dla Składujących oraz obsługę faktur za składowanie i ubezpieczenie otrzymanych od
Składujących.
Kolejkowanie pojazdów i kontrola na bramie.
Proces opisuje zgłoszenie się kierowcy na bramie (w przyszłości w Punkcie Obsługi Klienta) z wy-maganymi
dokumentami identyfikującymi kierowcę i pojazd oraz w większości przypadków z upowa-żnieniem bądź
talonami deputatowymi. Na podstawie przedstawionych dokumentów, deklarowanego rodzaju zakupu oraz
takich parametrów jak lokalizacja bramy i wagi, sortymentu i klasy węgla przy¬dzielany jest kierowcy numeru
w kolejce. Ponadto opisuje czynności związane z wjazdem kierowcy na teren kopalni (np. wydanie przepustki)
oraz jego monitoring wjazdu.
Realizacja wysyłek transportem kołowym.
Proces opisuje obsługę kierowców pojazdów po wjeździe poza bramę Zakładu, czynności ważenia, ładowania,
kontroli oraz pobierania i wystawiania odpowiednich dokumentów związanych ze sprze¬dażą węgla środkami
transportu kołowego. Proces poprzedza proces kolejkowania na bramie wjazdo¬wej.
Realizacja wysyłek transportem kolejowym.
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Proces opisuje czynności , punkty decyzyjne , procedury wysyłki węgla transportem kolejowym. Współpracę z
przewoźnikami w zakresie podstawiania wagonów na odpowiednie tory, aż do wysyłki zgodnie z zaplanowaną
trasą do odbiorcy. Proces uruchamiany jest na bazie przygotowanego harmo-nogramu dostaw węgla
transportem kolejowym.
Obsługa współpracy z firmami przewozowymi – węgiel.
Proces opisuje obsługę współpracy z firmami przewozowymi w zakresie realizacji usług związanych z umowami
spedycyjnymi oraz bocznicowymi.
Wystawianie faktury gotówkowej.
Proces opisuje obsługę faktur gotówkowych za sprzedaż węgla dla firm i osób fizycznych.
Wystawianie faktury płatnej przelewem.
Proces przedstawia sposób obsługi wystawiania faktur krajowych oraz zagranicznych za sprzedaż węgla i usług
spedycyjnych.
Faktury zaliczkowe i potwierdzenie realizacji sprzedaży.
Proces opisuje wystawianie faktury zaliczkowej i potwierdzenia realizacji sprzedaży. Przedpłata może być
otrzymana od klienta krajowego lub zagranicznego. Faktury/ potwierdzenia realizacji sprzedaży na przedpłatę
dotyczące wpłat od klientów krajowych są wystawiane przez Dział Ekspedycji zakładu "Sobieski", natomiast
faktury na przedpłatę/ potwierdzenia realizacji sprzedaży dotyczące wpłat od klientów zagranicznych są
wystawiane przez Dział Ekspedycji zakładu, którego dotyczy wpłata ("Sobieski" lub "Janina").
Faktury korygujące VAT i rozliczenia wtórne.
Proces opisuje obsługę wystawiania faktur korygujących VAT oraz rozliczeń wtórnych. Zarówno faktury
korygujące VAT jak i rozliczenia wtórne mogę być wystawiane zbiorczo lub pojedynczo dla wskazanych faktur
źródłowych.
Obsługa przez Internet.
Proces pozwala klientom na wgląd w aktualny stan rozliczeń z PKW SA w zakresie umów, stanu rozrachunków,
wartości zabezpieczeń i wolnych środków, usługi spedycyjnej oraz składać zapotrzebowania do aktywnej
umowy. Zakłada się, że w procesie będą obsługiwani klienci, którzy mają podpisane umowy z PKW SA.
Zapotrzebowania – Internet.
Proces służy do rejestracji zapotrzebowań przez Internet. Za jego pomocą klient może przez Internet złożyć
zapotrzebowanie na ilości i sortyment węgla odbieranego transportem samochodowym i wagonowym.
Zapotrzebowanie są powiązane z Umową PKW S.A. oraz ze zleceniem. Realizacja zlecenia odbywa się na
podstawie otrzymanych zapotrzebowań.
Awizacja wysyłek.
Proces polega na obsłudze zgłoszonych zapotrzebowań na dany tydzień związanych z wysyłką samochodową.
W procesie Harmonogramowania, wysyłki samochodowe są planowane z dokładnością do dnia w sumach
globalnych, uszczegółowienie z dokładnością do klienta następuje w procesie Awizacji.
Obsługa reklamacji.
Proces opisuje obsługę reklamacji składaną przez klienta w formie pisemnej lub telefonicznej.
Obsługa katalogu kontrahentów.
Docelowo w PKW SA będzie eksploatowany jeden katalog kontrahentów. W Katalogu kontrahentów będą
rejestrowani wszyscy kontrahenci (dostawcy, klienci, odbiorcy). Osoba rejestrująca nowego kontrahenta
w katalogu będzie wprowadzała informacje nagłówkowe oraz te informacje szczegółowe, które są w jej
kompetencjach (dane dotyczące zobowiązań, dane dotyczące sprzedaży). Dokumentami inicjującymi proces
mogą być: Umowa PKW, Zamówienie, Paragon, Faktura Zakupowa, Faktura Gotówkowa, Upoważnienie.
Opracowanie sprawozdań zewnętrznych.
Proces wykonywany okresowo, służy do utworzenia sprawozdań w ramach sprawozdawczości publi¬cznej.
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Wykonanie sprawozdań G01.1 jest inicjowane przez Działy Ekspedycji. Sprawozdania są wykonywa¬ne osobno
dla każdego Zakładu Górniczego. Wersja zbiorcza powstaje po zaakceptowaniu sprawo¬zdań z obu zakładów.
Sprawozdanie jest tworzone w wersji za miesiąc i narastająco.
Wykonanie sprawozdań G01.2 jest inicjowane przez Wydział Kontroli Jakości. Sprawozdania są wykonywane
oddzielnie dla każdego Zakładu Górniczego. Wersja zbiorcza powstaje po zatwierdzeniu sprawozdań dla
Zakładów. Sprawozdanie jest tworzone w wersji za miesiąc i narastająco.
Tworzenie raportu dziennego.
Raport dzienny jest standardowym raportem wykonywanym każdego dnia (trzecia zmiana, na godz. 6:00) przez
Pracownika Działu Ekspedycji. Raport ten jest następnie uzupełniany w ustalonym zakresie przez wskazanych
pracowników innych komórek organizacyjnych PKW SA. Raport przedstawia wielkość sprzedaży za dzień w
różnych przekrojach oraz wielkość produkcji. Przyjęto, że raport będzie budowany dla każdego zakładu oraz
zbiorczo dla PKW SA. Raport składa się z kilku części, uzupełnianych i akceptowanych przez trzy komórki
organizacyjne: Dział Ekspedycji, Dział Przeróbki Mechanicznej oraz Dział Kontroli Jakości. Proces dotyczy
tworzenia raportu dla Zakładu, raport w wersji zbiorczej będzie dostępny po zaakceptowaniu raportów dla
Zakładów.
Wystawianie faktury wewnętrznej VAT.
Proces przedstawia obsługę faktur wewnętrznych VAT. Faktury wewnętrzne są wystawiane przez Dział
Ekspedycji dla darowizn, nieodpłatnych przekazań, a także dla sprzedaży realizowanej za talony.
3. Poglądowe właściwości systemu.
Dla właściwego zrozumienia przez Wykonawców potrzeb Zamawiającego, poniżej prezentujemy po-glądowy
zestaw wymagań określających oczekiwania dotyczące Systemu i sposobu jego wdrożenia i eksploatacji.
Zastrzegamy możliwość modyfikacji poniższych zapisów w treści SIWZ.
Dostarczony system powinien: być wolny od wszelkich wad prawnych, uwzględniać wymagania ustawodawstwa
polskiego oraz możliwość generowania sprawozdań wymaganych prawem dla GUS i innych instytucji, być
bieżąco aktualizowany zgodnie ze zmianami w obowiązujących przepisach, pracować w języku polskim, który
jest zastosowany m. in. w sortowaniu, wyszukiwaniu, interfejsach użytkowników, raportach i sprawozdaniach,
dokumentacji, komunikatach, po jednokrotnym wprowadzeniu danych do systemu, powinny być one dostępne
we wszystkich niezbędnych miejscach, posiadać wielowalutowość, posiadać dokumentację w języku polskim,
umożliwiać pracę w środowisku sieciowym, posiadać możliwość identyfikacji użytkownika wprowadzającego
zmiany do systemu i historię wprowadzanych zmian z uwzględnieniem daty i czasu, zapewniać rejestrację
realizowanych funkcji eksportu danych wraz ze wskazaniem użytkownika, daty oraz zakresu eksportowanych
danych, posiadać elastyczną architekturę, umożliwiającą aktualizację systemu oraz zarządzanie procesami
biznesowymi w warunkach otoczenia o dużej dynamice zmian, zagwarantować prawidłową obsługę
dla ok. 170 użytkowników Zamawiającego, udostępnić poprzez Internet, partnerom handlowym (dealer,
autoryzowany sprzedawca) będącym odbiorcami węgla (do 100 odbiorców), funkcjonalności pozwalającej m.
in. na składanie zamówień, awizację, wgląd w aktualny stan rozliczeń w zakresie realizacji umów, stanowić
część zintegrowanego systemu ERP zapewniającego również obsługę pozostałych obszarów działalności
przedsiębiorstwa – co najmniej wspierającego: finanse i księgowość, logistykę, zarządzanie pracownikami
(w tym RCP), produkcję, remonty, inwestycje, plano¬wanie i budżetowanie, zapewnić dostęp do danych
historycznych z obecnie eksploatowanego systemu sprzedaży w zakresie niezbędnych do zachowania ciągłości
pracy w nowym systemie, jak i danych archiwalnych, które powstaną po wdrożeniu nowego systemu, zapewnić
powiązanie z infrastrukturą techniczną kopalń, m.in. obsługa wagami węglowymi kolejowymi i samochodowymi,
musi zawierać w pełni zintegrowany, gotowy do użycia system hurtowni danych, a w nim między innymi
narzędzia ETL, narzędzia analityczne, narzędzia do dystrybucji raportów i analiz, oferowane rozwiązanie musi
zawierać system umożliwiający ujednolicanie danych słownikowych, oferowane rozwiązanie musi zawierać
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gotowe do użycia funkcjonalności zapewniające zarządzanie obiegiem spraw i dokumentów, oferowane
rozwiązanie musi zawierać infrastrukturę do uruchamiania aplikacji mobilnych: zarządzanie urządzeniami
mobilnymi, synchronizacją, narzędzia do rozwoju aplikacji mobilnych,
Platforma integracyjna powinna zawierać: portal korporacyjny, serwer aplikacji webowych, szynę integracyjną,
repozytorium usług, zastosowanie technologii Web Services, mechanizmy gwarantujące integralność, ochronę
oraz poufność danych, bezpieczną komunikację pomiędzy komponentami klienta i serwera, jednokrotną
autoryzację, autentykację, scentralizowaną administrację użytkownikami, możliwość zastosowania podpisu
elektronicznego, oparty na rolach dostęp do informacji i aplikacji, zarządzanie cyklem życia rozwiązania
(oprogramowania) – począwszy od projektu, poprzez prace rozwojowe, implementację oraz wprowadzenie
zmian, środowisko i narzędzia do budowy aplikacji kompozytowych.
Wymagania systemowe: system musi działać na platformie sprzętowej przynajmniej trzech różnych
producentów i pod kontrolą przynajmniej trzech różnych systemów operacyjnych, w danym momencie całe
oprogramowanie oferowanego rozwiązania (za wyjątkiem oprogra-mowania instalowanego na komputerze
końcowego użytkownika) powinno być instalowane na wybranej platformie sprzętowej i w środowisku
wybranego systemu operacyjnego, oferowane rozwiązanie musi zapewniać standardowe mechanizmy migracji
z jednego systemu operacyjnego na inny, system powinien funkcjonować w oparciu o serwer aplikacyjny.
Zadaniem serwera jest przetwarzanie transakcyjne zadań związanych z jego użytkowaniem, system powinien
umożliwiać pracę zarówno w trybie interakcyjnym (praca dialogowa użytkownika) jak i wsadowym (zlecane
zadania do wykonania w czasie mniejszego obciążenia), system powinien umożliwiać skalowanie poziome,
pozwalać na zmianę zasobów systemowych zarówno na poziomie bazy danych jak i na poziomie serwera
aplikacji.
Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika: system powinien posiadać graficzny interfejs użytkownika,
wbudowany interfejs użytkownika powinien być zgodny z zasadami użytkowania aplikacji w MS Windows
(elementy ekranu, paski narzędzi, skróty klawiaturowe), system powinien umożliwiać dostęp do funkcji
z poziomu przeglądarki internetowej, system powinien umożliwiać na tworzenie, jednolitego od strony
graficznej, indywidualnego interfejsu użytkownika dla określonych grup użytkowników, wymagana zgodność z
powszechnie używanymi przeglądarkami internetowymi.
Wymagania integracyjne: system powinien umożliwiać eksport raportów do popularnych formatów MS Windows
(Excel, txt), system powinien zapewnia spójność danych w ramach całego rozwiązania, system powinien
umożliwiać wysyłanie obiektów danych do innych systemów w trybie publish-subscribe, system powinien
umożliwiać przyjmowanie danych publikowanych z innych systemów, system powinien wywoływać zapytania do
innych systemów w trybie request-responce, system powinien umożliwiać realizacje zapytań z innych systemów
w trybie request – responce.
Wymagania architektoniczne: system powinien być zorganizowany w architekturze trójwarstwowej:
— warstwa bazy danych,
— warstwa serwera aplikacji i logiki biznesowej,— warstwa interfejsu użytkownika.
System powinien separować działania wykonywane w poszczególnych warstwach, architektura systemu
powinna być zgodna z architekturą zorientowaną na usługi (ang. SOA Service Oriented Architecture),
system musi być dostarczony wraz z narzędziami umożliwiającymi rozbudowę i modyfikacje systemu przez
użytkownika, wraz z systemem oferent powinien dostarczyć zintegrowane środowisko modelowania procesów,
definiowania nowych usług aplikacyjnych oraz projektowania i uruchamiania aplikacji kompozytowych
wywołujących usługi systemu, system powinien zapewnić środowiska do prac rozwojowych, testowych i pracy
produkcyjnej, oferowane rozwiązanie powinno posiadać mechanizm przekazywania ustawień konfiguracyjnych
i wykonywanych przez klienta rozszerzeń i modyfikacji pomiędzy poszczególnymi śro¬dowiskami pracy (rozwój,
testy, eksploatacja),
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Wymagania konfiguracji systemu: rozwój funkcjonalny systemu powinien być możliwy także po zakończeniu
jego wdrożenia, transfer wiedzy dotyczący sposobu jego konfiguracji powinien nastąpić w ramach realizacji
wdrożenia.
Wymagania dla platformy bazodanowej: system powinien funkcjonować w oparciu o system zarządzania
relacyjną baza danych, system musi działać na platformach bazodanowych pochodzących od co najmniej
trzech różnych producentów, oferowane rozwiązanie musi zapewniać standardowe mechanizmy migracji
z jednej bazy danych na inną wraz z obiektami bazodanowymi i programami opracowanymi przez
Zama¬wiającego.
Wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa działania: system powinien dostarczyć narzędzi do
zarządzania użytkownikami i prawami dostępu poprzez role z możliwością objęcia tym systemem użytkowników
systemów dziedzinowych aktualnie eksploatowanych u Zamawiającego, system powinien zapewnić mechanizm
jednokrotnego logowania (SSO).
Wymagania dla usługi administracji wdrożonym systemem: należy zapewnić administrowanie wdrożonym
systemem na zasadzie outsourcing’u w okresie wdrożenia oraz wdrożonym Systemem w okresie 12 miesięcy
po jego zakończeniu, w zakresie:
— administracji dostarczoną infrastrukturą sprzętową,— administracji systemów operacyjnych,— administracji
bazami danych,
— administracji aplikacjami w tym ich bieżące dostosowanie do potrzeb użytkowników,
— administracji elementami składowymi platformy integracyjnej,
— zarządzania cyklem życia usług aplikacyjnych,
— archiwizacji,
— dostawy i administracji łączy zewnętrznych (jeżeli takie będą wymagane), zakładając, po wdrożeniu,
udostępnienie użytkownikom funkcjonalności systemu w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę oraz czas
przywrócenia pracy systemu po wystąpieniu awarii do 4 godzin, w ramach administracji należy zapewnić m. in.:
— udostępnianie i aktualizację dokumentacji systemu,
— aktualizację oprogramowania systemowego, narzędziowego, aplikacji użytkowych oraz baz danych,
— diagnostykę,
— sprawność techniczną,
— efektywną pracę wszystkich elementów wdrożonego systemu,— zdolności sprawnego reagowania w
przypadku awarii, usuwania ich przyczyn i przywra¬canie do pracy,
— podejmowanie działań serwisowych (poza awariami), w okresie ośmiu godzin każdego dnia roboczego, po
zgłoszeniu, — odtwarzanie aplikacji i baz danych w przypadku wymiany sprzętu i wersji systemu ope-racyjnego,
— instalacje i reinstalacje eksploatowanych aplikacji, systemów operacyjnych i narzędzio¬wych,
— bezpieczeństwo i ochronę danych,
— archiwizację dobową, miesięczną i roczną,
— wspomaganie użytkownika w obsłudze aplikacji,
— przywracanie pracy użytkownikom, np. w przypadku zablokowania.
Należy udostępnić help desk:
— w postaci centralnego punktu przyjmowania zgłoszeń,
— z możliwością logowania się do niego w celu monitorowania obsługi zgłoszeń, przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiającego,
— dla obsługi awarii, przyjmowanie zgłoszeń i ich obsługa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
— dla obsługi pozostałych zgłoszeń przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
natomiast ich obsługa przez co najmniej 8 godzin (ciągłe) w dni robocze,
— zorganizowany zgodnie z metodologią ITIL.
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Opis przedmiotu zamówienia znajduje się także na stronie internetowej www.pkwsa.pl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72000000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres:

Powyżej 412 000 EUR.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 22 (od udzielenia zamówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
120 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje zostaną zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazanej Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania
oferty.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wymagane będzie wniesienie przed terminem zawarcia
umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Szczegółowe informacje zostaną
zawarte Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazanej Wykonawcom wraz z zaproszeniem do
składania oferty.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będą wykonane przez Zamawiajacego w terminie 60 dni od daty
otrzymania faktur.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o
udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:

www.pkwsa.pl
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A1. Warunki udziału w zakresie
statusu prawnego:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art.24 ust.2 pkt 1-2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu), tj.
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru wniosku
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczeń, 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.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, 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;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.2.1) ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1) ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1) ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się
odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na
język polski przez tłumacza przysięgłego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż
20 000 000,00 PLN.
W przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych, należy dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu
NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV –
wersja porównawcza.
B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:
Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości (o ile w/wym część sprawozdania finansowego podlega badaniu)potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie B.1.
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.
W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

III.2.3) Zdolność techniczna:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: C.1. Warunki udziału w zakresie
zdolności technicznej
Warunki oznaczone jako warunki obligatoryjne, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien
spełniać łącznie. Niespełnienie choćby jednego z poniższych warunków obligatoryjnych skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
1.a. Warunek obligatoryjny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali, w okresie ostatnich trzech lat, przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wdrożenie oraz przekazali do bieżącej eksploatacji, co najmniej jedno rozwiązanie wsparcia
procesów sprzedaży dla produkcji ciągłej, współpracującego ze specjalizowanymi urządzeniami automatyki
sprzedaży (rozumiane jako systemy wag, odmierzanie ilości masy towaru ładowanego na środki transportu),
spełniającego następujące warunki:
— stanowiącego część zintegrowanego, eksploatowanego w ramach tej samej firmy, systemu ERP,
— zawierającego raportowanie oparte o hurtownię danych,
— zrealizowanego w oparciu o opracowane procesy biznesowe,
— wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (obejmuje cenę wdrożenia realizowanego przez Wykonawcę i
licencji systemu ERP związanych bezpośrednio z tym wdrożeniem), w przypadku kwot wyrażonych w walutach
obcych, należy dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego,
— eksploatowanego przez co najmniej 150 użytkowników.
b. Warunki dodatkowe:
Dodatkowe punkty uzyskuje Wykonawca, który w ramach powyższego rozwiązania:
— wdrożył zdalne (przez Internet) składania zamówień przez kontrahentów,
— zapewnił integrację procesów sprzedaży z innymi procesami przedsiębiorstwa (np. księgowości, gospodarki
magazynowej, produkcji) w trybie zdarzeniowym za pomocą szyny integracyjnej 1),
— zastosował technologię Web Services 2).
1) Szyna integracyjna – mechanizm zapewniający połączenie pomiędzy aplikacjami zawierający:
— warstwę transportową zapewniającą m.in. gwarancję jednokrotnego dostarczenia komunikatu,
— broker integracyjny zapewniający komunikację pomiędzy systemami w trybach synchronicznym i
asynchronicznym (m.in. publish-subscribe).
2)Usługa sieciowa (ang. web service)– jest usługą informatyczną czasem nazywana funkcją informatyczną
dostarczającą zdefiniowany i opisany zakres funkcjonalności. Opis usługi wykonany jest w języku opisu
usług WSDL (ang. Web Service Description Language). Informacja o istnieniu usługi i sposobie jej działania
może być publikowana i katalogowana w repozytoriach usług UDDI (ang. Universal Description, Discovery
and Integration). Usługi sieciowe wywoływane są przy pomocy protokołu SOAP (ang. Simple Object Access
Protocol). Bazując na usługach sieciowych dostarczanych przez lokalne aplikacje czy też dostawców
zewnętrznych można budować złożone rozwiązania wykorzystując możliwość kompozycji funkcjonalności
pozyskiwanej z wielu różnych źródeł. Zachowanie wymienionych standardów pozwala na uniezależnienie się
zarówno od dostawcy usługi, jak i technologii w jakiej wykonana została jej implementacja.
Punkty dodatkowe w ramach powyższego warunku będą przyznawane w sposób następujący:
— Wykonawca, który wdrożył zdalne (Internet) składania zamówień przez kontrahentów otrzyma 4 punkty,
— Wykonawca, który zastosował technologię Web Services otrzyma 4 punkty,
— Wykonawca, który zapewnił integrację procesów sprzedaży z innymi procesami przedsiębiorstwa (np.
księgowości, gospodarki magazynowej, produkcji) w trybie zdarzeniowym za pomocą szyny integracyjnej
otrzyma 4 punkty.
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Maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach powyższego warunku wynosi 12.
2.a. Warunek obligatoryjny:
O udzielenie zamówienia moga ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali, w okresie ostatnich trzech lat lata,
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zrealizowane inne niż wskazane w podpunkcie 1a., wdrożenia
systemu klasy ERP oraz przekazali do bieżącej eksploatacji, spełniające następujące warunki:
— zawierające co najmniej wsparcie procesów sprzedaży, pozostałych obszarów logistyki oraz finansów i
księgowości,
— zawierające raportowanie oparte o hurtownię danych,
— realizowane w oparciu o opracowane procesy biznesowe,
— realizowane z zastosowaniem platformy integracyjnej zawierającej m.in.:
— portal korporacyjny,
— serwer aplikacji webowych,— szynę integracyjną,
— technologię Web Services,
— mechanizmy gwarantujące integralność, ochronę oraz poufność danych,
— bezpieczną komunikację pomiędzy komponentami klienta i serwera, jednokrotną autoryzację, autentykację,
scentralizowana administracja użytkownikami,
— oparty na rolach dostęp do informacji i aplikacji,
— środowisko i narzędzia do budowy aplikacji kompozytowych.
Powyższe elementy powinny być wykorzystywane w bieżącej eksploatacji systemu.
— zawierające eksploatowane aplikacje kompozytowe, zbudowane przez Wykonawcę,
— wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto każde (obejmuje cenę wdrożenia realizowanego przez
Wykonawcę i licencji systemu ERP związanych bezpośrednio z tym wdrożeniem), w przypadku kwot
wyrażonych w walutach obcych, należy dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego,
— eksploatowany przez co najmniej 150 użytkowników.
b. Warunki dodatkowe:
Dodatkowe punkty uzyskuje Wykonawca, który wykonał wdrożenia, na warunkach określonych powyżej, w
więcej niż jednej firmie.
Dodatkowe punkty w ramach powyższego warunku będą przyznawane w następujący sposób: Wykonawca
który wykonał 2 wdrożenie otrzyma 1 punkt; Wykonawca który wykonał 3 wdrożenia otrzyma 2 punkty;
Wykonawca, który wykonał 4 wdrożenia otrzyma 3 punkty; Wykonawca, który wykonał 5 wdrożeń otrzyma 4
punkty; Wykonawca, który wykonał 6 lub więcej wdrożeń otrzyma 5 punktów.
Maksymalna ilość punktów, którą może otrzymać Wykonawca wynosi 5.
3.a. Warunek obligatoryjny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich
trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest
krótszy- w tym okresie, przez okres minimum 12 miesięcy (zachowując ciągłość realizacji) o wartości rocznej
minimum 2 000 000,00 PLN brutto, (w przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych, należy dokonać
przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie
internetowej Zamawiającego) na zasadzie outsourcingu, dla co najmniej 150 użytkowników, usługi serwisu i
administrowania systemem informatycznym, dla co najmniej jednego odbiorcy, w zakresie:
— infrastruktury sprzętowej,
— systemów operacyjnych,
— baz danych,
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— aplikacji, w tym ich bieżące dostosowanie do potrzeb użytkowników.
b. Warunki dodatkowe:
Dodatkowe punkty uzyskuje Wykonawca, który powyższe usługi:
— wykonuje lub wykonywał w okresie 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania przez okres minimum
6 miesięcy (stanowiący część okresu 12 miesięcznego określonego w warunku obligatoryjnym, zachowując
ciągłość realizacji),
— wykonuje lub wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dla więcej niż jednego odbiorcy.
Punkty dodatkowe w ramach powyższego warunku bedą przyznawane w sposób następujący:
— Wykonawca, który wykonywał w okresie 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania przez okres
minimum 6 miesięcy (stanowiący część okresu 12 miesięcznego określonego w warunku obligatoryjnym,
zachowując ciągłość realizacji) otrzyma 4 punkty,
— Wykonawca, który wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dla
dwóch odbiorców otrzyma 1 punkt, dla trzech odbiorców otrzyma 2 punkty, dla czterech odbiorców otrzyma 3
punkty, dla pięciu odbiorców otrzyma 4 punkty, dla sześciu i więcej odbiorców otrzyma 5 punktów. Maksymalna
liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ramach powyższego warunku wynosi 9.
4. Warunek obligatoryjny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą w nim uczestniczyć. Wykonawca powinien przedstawić zespół
wdrożeniowy, minimum 12 osobowy, z podziałem na:
— konsultantów biznesowych oprogramowania ERP – minimum 5 osób,
— programistów rozszerzeń oprogramowania ERP – minimum 3 osoby,
— architektów i programistów SOA – minimum 2 osoby,
— pozostałe osoby niezbędne do realizacji zamówienia (prace obejmujące sprzęt komputerowy, system
operacyjny, bazę danych, sieci, itp.) – minimum 2 osoby.
Wskazane osoby muszą posiadają doświadczenie związane z pracami objętymi przedmiotem zamówienia
oraz uczestniczyły w przynajmniej jednym wdrożeniu w charakterze odpowiadającym proponowanej funkcji w
projekcie.
C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia przez nich powyższych
warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznych:
1. Wykaz wdrożeń spełniających warunki opisane w sekcji III.2.3) punkt C.1) podpunkt 1
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie. Wykaz należy sporządzić według
wzoru stanowiące załącznik nr 2 do wzoru wniosku.
2. Wykaz wdrożeń spełniających warunki opisane w sekcji III.2.3) punkt C.1. podpunkt 2.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie. Wykaz należy sporządzić według
wzoru stanowiące załącznik nr 3 do wzoru wniosku.
3. Wykaz usług serwisu i administrowania systemami informatycznymi na zasadzie outsourcingu, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w sekcji III.2.3) punkt C.1. podpunkt 3.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie. Wykaz należy sporządzić według
wzoru stanowiące załącznik nr 4 do wzoru wniosku.
4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie doysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w sekcji III.2.3) punkt C.1 podpunkt 4. Wykaz należy sporządzić według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli takie występują) do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w sekcji III.2.3) punkt C.1 podpunkt 4,
Wykonawca wskazał takie osoby, którymi będzie dysponował.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

Nie.

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:
Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Negocjacyjna
Kandydaci zostali już zakwalifikowani: nie.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena wdrożenia Systemu (etap I). Waga: 40.
2. Cena obsługi informatycznej (etap II). Waga: 10.
3. Organizacja i jakość Systemu związane z odwzorowaniem procesów biznesowych, świadczenia obsługi
informatycznej i spełnienia wymagań technicznych (ocena systemu). Waga: 50.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

14/2009/EEZP/MZ.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
20.5.2009 - 10:00.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
IV.3.7) Warunki otwierania ofert:
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
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VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Dokumenty określone w sekcji III.2.1) ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.2.1) ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub
grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub
grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji III.2.2) ust.B.2. i w sekcji III.2.3) ust.C.2. wykonawcy składają odpowiednio tak,
aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w
imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców
będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.
SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie
dostarczonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udział dokumentów i oświadczeń wg formuły: „spełnia” /
„nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z warunków
udziału w postępowaniu nie zostanie spełniony.
INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA
OFERT WSTĘPNYCH ORAZ SPOSOBU KWALIFIKOWANIA WYKONAWCÓW DO DALSZEGO ETAPU
POSTĘPOWANIA.
Do udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych MAKSYMALNIE 5 wykonawców nie podlegających
wykluczeniu, którzy osiągną największą ilość punktów według punktacji opisanej w sekcji III.2.3. W przypadku
tej samej ilości punktów, wyższą pozycję w rankingu uzyska Wykonawca, który wykazał osiągnięcie większego
przychódu z ostatnich trzech lat obrotowych.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu jest zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego www.pkwsa.pl
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być złożony z zachowaniem formy pisemnej w
języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jako
załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu
klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

www.pkwsa.pl
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5. Wymaga się, aby wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami
były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Wymaga się, aby wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zawierające
jakiekolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
7. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia
wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu sektorowym oraz zestawić je w
„SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: liczbę porządkową/nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
8. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu były
podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy.
9. Umocowanie do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu winno być dołączone do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca umieści wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w kopercie (koperta zewnętrzna) i
opisze w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: „Wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa, wdrożenie oraz obsługa
informatyczna na zasadzie outsourcinguu, systemu informatycznego dla Południowego Koncernu Węglowego
S.A. wspomagającego procesy związane ze sprzedażą węgla” - sprawa nr 14/2009/EEZP/MZ”.
11. Wykonawca wydzieli z wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty zawierające
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
12. Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNĄ WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta
wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz
napis: "CZĘŚĆ POUFNA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA na „Dostawa, wdrożenie oraz obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu,
systemu informatycznego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. wspomagającego procesy związane ze
sprzedażą węgla” - sprawa nr 14/2009/EEZP/MZ - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
13. W przypadku braku wydzielenia z wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu CZĘŚCI POUFNEJ
WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w
powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w wniosku o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu są w pełni jawne.
14. Wszelkie korekty i poprawki treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu mogą być
nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu.
Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób
podpisujących wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający przewiduje 10- miesięczny okres wdrożenia oraz 22- miesięczny okres administrowania
systemem na zasadzie outsourcing`u od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Przewidywany termin
realizacji Etapu I (wdrożenia): od dnia 1.9.2009 r. do dnia 30.6.2010. Przewidywany termin realizacji Etapu II
(obsługa informatyczna) od dnia 1.9.2009 do dnia 30.6.2011.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
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Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48
224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587800.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do
rozstrzygnięcia protestu jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48
224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587801.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
24.4.2009.
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