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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631387-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, 
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 251-631387

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu realizacji gwarancji
Numer referencyjny: DAZ/ZP/9/2020

II.1.2) Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

24/12/2020 S251
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:kancelaria@bfg.pl
https://bfg.pl
https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S251
24/12/2020
631387-2020-PL

2 / 6

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Systemu realizacji gwarancji (System, 
SRG) wraz z dostawą infrastruktury programowo-sprzętowej, dostawą licencji, realizacją szkoleń oraz 
świadczeniem usług utrzymania, rozwoju i wsparcia. SRG wspiera realizację obowiązków Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego wynikających z przepisów Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 842) w obszarze gwarantowania depozytów oraz uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji podmiotu. 
Podstawowymi celami SRG jest zapewnienie możliwości wygenerowania poprawnej listy wypłat, realizacji 
funkcji kontrolnych i obsługa wypłat środków gwarantowanych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Systemu Realizacji Gwarancji 
(System, SRG) wraz z dostawą infrastruktury programowo-sprzętowej, dostawą licencji, realizacją szkoleń 
oraz świadczeniem usług utrzymania, rozwoju i wsparcia. Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego 
(gwarantowanego) obejmuje, w szczególności:
1. Dostawę Infrastruktury wchodzącej w skład Systemu wraz z licencjami systemu operacyjnego oraz bazy 
danych oraz wszystkimi licencjami niezbędnymi do poprawnego uruchomienia komponentów Systemu, 
świadczenie usług gwarancji i wsparcia w zakresie Infrastruktury przez okres trwania umowy oraz instalacja 
i konfiguracja Infrastruktury zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) 
oraz wykonanie i dostarczenie dokumentacji Systemu zgodnie ze specyfikacją zawartą w OPZ w zakresie 
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dostarczenia szczegółowego opisu wykonanych czynności instalacyjnych w zakresie i na zasadach określonych 
w Istotnych postanowieniach umowy (IPU).
2. Wykonanie analizy biznesowo-systemowej wraz z projektami głównych elementów GUI oraz projektu 
Systemu w zakresie i na zasadach określonych w IPU;
3. Przygotowanie, skonfigurowanie i uruchomienie środowisk sprzętowo-programowych (deweloperskie, 
testowe, preprodukcyjne, produkcyjne) wraz z przekazaniem szczegółowego opisu wykonanych czynności 
instalacyjnych i konfiguracyjnych w zakresie i na zasadach określonych w IPU;
4. Przetestowanie Produktów przez Wykonawcę oraz przekazanie Scenariuszy Testowych, Raportów z testów 
w zakresie i na zasadach określonych w IPU;
5. Przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie materiałów szkoleniowych w zakresie i na zasadach określonych 
w IPU;
6. Wykonanie oprogramowania SRG, dostarczenie, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie SRG na 
zasadach opisanych w IPU;
7. Przeprowadzenie migracji danych z obecnie wykorzystywanego systemu oraz danych przetwarzanych poza 
obecnym systemem w zakresie i na zasadach określonych w IPU
8. Świadczenie Usług Utrzymania Oprogramowania SRG w zakresie i na zasadach określonych w IPU;
9. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących w zakres 
Oprogramowania Dedykowanego oraz udzielenia lub zapewnienia Zamawiającemu licencji lub sublicencji 
na korzystanie z utworów wchodzących w zakres Oprogramowania Standardowego, w szczególności na 
oprogramowania klasy Business Intelligence, na zasadach opisanych w IPU;
10. Zapewnienie świadczenia wsparcia producenckiego w zakresie dostarczanych licencji lub sublicencji 
począwszy od dnia dostarczenia danych licencji lub sublicencji przez okres obowiązywania umowy w zakresie i 
na zasadach określonych w IPU;
11. Dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji w zakresie i na zasadach określonych w IPU;
12. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnych i aktualnych Kodów Źródłowych Oprogramowania 
Dedykowanego na zasadach określonych w IPU;
13. Udzielenie gwarancji jakości na Oprogramowanie i Dokumentację na zasadach określonych w IPU;
14. Transfer informacji oraz danych w zakresie wytwarzania funkcjonalności Systemu w zakresie i na zasadach 
określonych w SIWZ, w szczególności w IPU i OPZ;
15. Realizacja świadczeń w ramach Exit Planu na zasadach określonych w IPU;
16. Wykonanie innych obowiązków lub świadczeń Wykonawcy w zakresie opisanym w SIWZ w tym w IPU.
Zakres przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp obejmuje: 
świadczenie Usług Rozwoju w zakresie i na zasadach określonych w § 11 IPU. Świadczenie Usług Rozwoju 
może nastąpić w limicie nieprzekraczającym 5600 roboczogodzin w okresie trwania Umowy. Świadczenie 
Usług Rozwoju, przewidzianych prawem opcji, polega w szczególności na wprowadzaniu zmian do Systemu, 
skutkujących w szczególności modyfikacjami Oprogramowania lub tworzeniem nowych funkcjonalności w 
Oprogramowaniu.
Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 i nr 2 do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zakres przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp obejmuje: 
świadczenie Usług Rozwoju w zakresie i na zasadach określonych w § 11 Istotnych postanowień umowy 
(Załącznik nr 2 do SIWZ). Świadczenie Usług Rozwoju może nastąpić w limicie nieprzekraczającym 5600 
roboczogodzin w okresie trwania umowy. Świadczenie Usług Rozwoju, przewidzianych prawem opcji, 
polega w szczególności na wprowadzaniu zmian do Systemu, skutkujących w szczególności modyfikacjami 
Oprogramowania lub tworzeniem nowych funkcjonalności w Oprogramowaniu. Skorzystanie z prawa opcji 
należy tylko do decyzji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego limitu 
zamówienia przewidzianego prawem opcji lub nieskorzystania z prawa opcji. Szczegółowy Opis przedmiotu 
zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia (w tym prawo opcji) zostały określone w Załączniku nr 1 
oraz Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia przez okres 48 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy. Realizacja zamówienia przebiegać będzie z uwzględnieniem Harmonogramu Ramowego, w 
poszczególnych fazach. Szczegółowe terminy realizacji zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, 
stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy (zamówienia) zostały określone w dokumentach postępowania - SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa sala nr 607.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert przy pomocy miniPortalu. Szczegółowe informacje 
dotyczące procedury otwarcia ofert zawiera Rozdział XV SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Szczegółowe 
informacje w sprawie wadium zawarte są w SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
4. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia Zamawiający żąda przedłożenia oświadczeń w tym (JEDZ) i dokumentów określonych przez 
Zamawiającego w SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy. Zmiany umowy – ich zakres oraz 
warunki - zostały określone we Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ, w 
postaci jednoznacznych postanowień umownych.
7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
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