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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Biuro Wyborcze , ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 6952415, faks 6253687. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: pkw.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie 

kompleksowego systemu informatycznego Platforma Wyborcza 2.0 (PW2) wraz z administrowaniem, 

utrzymaniem, rozbudową i modyfikacją systemu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie, 

wykonanie, wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego Platforma Wyborcza 2.0 (PW2) wraz 

z administrowaniem, utrzymaniem, rozbudową i modyfikacją systemu PW2 obejmuje: 1. Wykonanie 

projektu systemu PW2 2. Wykonanie systemu zgodnie z projektem 3. Wdrożenie systemu PW2 wraz z 

niezbędnymi licencjami wymaganymi przez system 4. Administrowanie modułami systemem PW2 i 

utrzymanie PW2 5. Rozbudowa i modyfikacje systemu PW2 w ramach określonej liczby 

roboczogodzin 6. Zamówienia uzupełniające, wykonywanie w przypadku zmian przepisów prawa 

wyborczego. System przeznaczony jest do obsługi informatycznej następujących akcji wyborczych: 1. 

Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2. Wyborów uzupełniających do Senatu RP 3. Wyborów do 

Parlamentu Europejskiego 4. Wyborów Prezydenta RP 5. Wyborów samorządowych ogólnokrajowych 

i wyborów w toku kadencji 6. Referendum o odwołanie organów stanowiących samorządu 

terytorialnego 7. Referendów ogólnokrajowych, i wspomaga prace następujących organów 

wyborczych i instytucji: 1. Państwowej Komisji Wyborczej 2. Centrali Krajowego Biura Wyborczego 

(KBW) 3. Komisarzy Wyborczych 4. Delegatur KBW 5. Komisji okręgowych 6. Komisji rejonowych 7. 

Terytorialnych komisji wyborczych (do rad sejmików wojewódzkich, rad powiatów, rad gmin, rady 

Warszawy, rad dzielnic Warszawy, wójtów/burmistrzów/prezydentów miast i ds. referendum) 8. 

Urzędów gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich 9. Obwodowych komisji wyborczych. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 



 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamówienia uzupełniające w trakcie trwania umowy w wysokości do 50% ceny ofertowej - 

wynikające z przyszłych zmian prawa wyborczego, nie objęte projektem czy rozbudową i 

modyfikacją systemu PW2 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,- zł (słownie: 

dwieście tysięcy złotych), które może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych bądź 

gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, w 

zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa 

III.2) ZALICZKI 

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 spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków i aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie wykazu wykonanych i wykonywanych zamówień (systemów) podobnych lub 

zgodnych z przedmiotem zamówienia, ocenianych następująco: 1) za udokumentowane 

wykonanie i wdrożenie co najmniej jednego systemu z jednoczesnym dostępem minimum 

1000 tysiąca użytkowników -1 punkt, 2) za udokumentowane wykonanie i wdrożenie co 

najmniej jednego systemu z liczbą transakcji rzędu 200 na minutę, każda transakcja o 

wielkości co najmniej 100 (stu) KB z co najmniej 100 (stu) pól ze sprawdzeniem podpisu 

cyfrowego - 1 punkt, 3) za udokumentowane wykonanie i wdrożenie co najmniej jednego 

systemu, którego najliczniejsza encja (obiekt) zawiera co najmniej 3 miliony wystąpień - 1 

punkt. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o spełnia - nie spełnia, na podstawie danych o dysponowanym potencjale technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia i wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje: 1) co najmniej jedną osobą posiadająca 

doświadczenie kierownika projektu (architekta projektu), która prowadziła co najmniej jeden 

projekt zakończony wdrożeniem, 2) zespołem złożonym z doświadczonych co najmniej 10 

osób - projektanta, programisty, wdrożeniowca i testera, którzy brali udział w co najmniej 



jednym projekcie zakończonych wdrożeniem. Przez cały czas realizacji zamówienia 

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: kierownika projektu, architekta systemu, 

projektantami, programistami, wdrożeniowcami, testerami. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o spełnia - nie spełnia, na podstawie posiadania określonych środków finansowych na kwotę 

co najmniej 300 tys. zł. oraz analizy bilansu 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

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

 sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym 

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym 

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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 - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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) 



Wykaz wykonanych i wykonywanych (a także niewykonanych lub wykonanych nienależycie) w okresie 

ostatnich trzech lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień (systemów) podobnych 

lub zgodnych z przedmiotem zamówienia, o złożoności analogicznej do przedmiotu zamówienia, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i wdrożenia, podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, ze wskazaniem na osoby zdolne potwierdzić wykonanie i złożoność zamówienia, 

oraz opisem zamówienia ze wskazaniem na następujące parametry systemu: a) Liczba 

jednoczesnych użytkowników systemu; co najmniej 1000 (jeden tysiąc) - b) Liczba transakcji co 

najmniej 200 na minutę, każda transakcja co najmniej 100 (sto) KB z co najmniej 100 (stu) pól ze 

sprawdzeniem autentykacji użytkowników przy certyfikowanym dostępie do systemu, c) Najliczniejsza 

encja - 3 miliony wystąpień. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 5. 

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy 

liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w 

ogłoszeniu o zamówieniu 

Uzyskanie tej samej liczby punktów, ile uzyska piąty z kolei wykonawca o najniższej punktacji 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 50 

 2 - Projekt koncepcyjny zamawianego systemu - 40 

 3 - Nakład pracy w ramach rozbudowy i modyfikacji modułów systemu - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: pkw.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

pkw.gov.pl/zamówienia publiczne lub Krajowe Biuro Wyborcze ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa 

p.319. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

10.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie, ul. Wiejska 10 (gmach 

Kancelarii Prezydenta RP, wejście A), pok. nr 314 - Kancelaria Krajowego Biura Wyborczego, tel. (22) 

625-58-18.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 


