
Nazwa zamówienia

Wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia

Zamawiający
- adres

- telefon

- faks

- adres internetowy

Osoba upoważniona do kontaktów
- adres

- telefon

-e-mail

Adres, pod którym można uzyskać specyfikację oraz 

warunki przystąpienia do przetargu

Adres, na który należy przesyłać oferty

Miejsce realizacji zamówienia

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową

Czy dopuszcza się złożenie oferty dodatkowej na 

żądanie Zamawiającego

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję 

elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty

Termin realizacji zamówienia

Warunki dostawy:

Wymagane wadium

DDP   GDAŃSK wg. INCOTERMS 2000

3) Wykonawcy wykażą, że posiadają środowisko serwisowe gotowe do przyjęcia zgłoszeń w 

trybie 24/7/365. 

4) Wykonawcy podpiszą z DCT umowę NDA.

5) Przypisanie do projektu wdrożeniowego dwóch stałych dedykowanych inżynierów, 

wyłączając z tego wypadki losowe i osobiste decyzje personalne pracowników.

6) Przypisanie do świadczenia usług gwarancyjnych po zakończeniu projektu dedykowanego 

inżyniera na okres wyszczególniony w ofercie.

7) Wartość sprzedaży firmy wykonawcy w zakresie wdrożeń i serwisu produktów IBM Maximo 

w 2014 roku wyniosła minimum 1 mln pln netto.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią niżej wymienione 

wymagania formalne:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia systemu IBM Maximo EAM

1) Wykonawcy wykażą w udokumentowanych referencjach, że w ciągu ostatnich 4 lat, przed 

upływem terminu określonego w złożonych ofertach, wykonali należycie nie mniej niż dwa 

zamówienia, na które składały się (dla każdego z zamówień):

a. Wykonanie analizy lub projektu w zakresie zarządzania zasobami i procesów związanych z 

utrzymaniem ruchu,

b. Wykonanie wdrożenia systemu IBM MAXIMO dla co najmniej 40 użytkowników,

c. Wykonanie integracji systemu IBM MAXIMO z innymi systemami informatycznymi.

8) Są w niezagrożonej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z 

wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu o przetargu oraz Warunkach udziału w przetargu

http://www.dctgdansk.pl

Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. Pomorskie, Polska

Nie

Nie

II Przedmiot zamówienia

Cezary Osipuk, Przemysław Lenk
Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie

Zgodny z adresem Zamawiającego

Zgodny z adresem Zamawiającego

(+48 58) 737 91 67, (+48 58) 737 90 65,

cezary.osipuk@dctgdansk.com , przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

2) Wykonawcy wykażą, że dysponują dedykowanym zespołem projektowym, który zostanie 

oddelegowany do realizacji przedmiotowego zadania, w tym:

a. Jednym kierownikiem projektu, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w 

realizacji usług związanych z prowadzeniem projektów wdrożeniowych systemów 

informatycznych, 

b. Minimum 4 inżynierami, którzy posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji 

usług związanych z wdrażaniem i obsługą systemów informatycznych.

Opis  zamówienia

0,00 zł

Nie

Nie dłużej niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym

3. Dokładna specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentacji przetargowej i 

jest dostępna w siedzibie DCT oraz na pisemne żądanie Zainteresowanego zostanie 

przesłana pocztą lub drogą elektroniczną po podpisaniu przez Zainteresowanego umowy 

NDA.

2.  Główne parametry:

a)  Wdrożenie systemu IBM Maximo EAM, obejmujące zarządzanie zasobami, przeglądy 

b)  Integracja z systemem finansowo - księgowym i systemem obiegu dokumentów

c) Dokumentacja stanowiskowa i szkolenie użytkowników z zakesu administracji i obsługi 

systemu

d) Przygotowanie środowiska testowego

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70
1
 – 70

5
 Kodeksu cywilnego

22/06/2015

I Zamawiający

DCT Gdańsk S.A.
Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie

(+48 58) 737 9000

(+48 58) 737 6350

Dostawa

Data umieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego

Powyżej 14 000 EURO

02/EU/2015/MAX  - System informatyczny MAXIMO 

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz 

informacje i formalności niezbędne do oceny, czy 

spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, 

finansowe i  techniczne

Nie

Tak



Skala

10%

Postępowanie prowadzone będzie w następujący sposób:

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria wyboru wskazane w pkt. IV 

niniejszego ogłoszenia.

2. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, zaś wyniki oceny nie pozwolą na wybór 

oferty najkorzystniejszej z uwagi na przyznanie ofertom takiej samej liczby punktów, 

Zamawiający zaprosi Wykonawców, których ofertom przyznano taką samą liczbę punktów do 

etapu negocjacji.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych 

zmian w treści oferty ani dokonania zmian wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu w 

drodze negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą.

Powyżej 3 miesięcy - 0

Najkrótszy czas wdrożenia = 100pkt

Oferty z terminem realizacji poniżej 6 i powyżej 18 

miesięcy zostaną odrzucowane. 

Do oceny ofert przyjmuje się, że 1 miesiąc = 4 

tygodnie

Do niniejszego zamówienia zastosowanie mają "Warunki przystąpienia do przetargu", które 

stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, zostały opublikowana wraz z niniejszym 

ogłoszeniem i są dostępne w siedzibie DCT oraz na pisemne żądanie zainteresowanego 

zostaną przesłane pocztą lub drogą elektroniczną.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne

Kryteria oceny ofert

Koszt godziny 

dodatkowej / 

developerskiej w trakcie 

gwarancji i po gwarancji

Formuła

5%

Czas dłuższy od najkrótszego o:

(0 - 1> miesiąc - 75pkt

Czas realizacji w 

miesiącach

Cena wdrożenia

Punktacja wyliczana na podstawie następującej 

formuły:

W = (Wo / Wn) * 100

gdzie:

W - liczba punktów przed przypisaniem wagi

Wn - najdłuższy oferowany okres gwarancji

Wo - okres gwarancji ocenianej oferty

Do oceny ofert przyjmuje się, że 1 miesiąc = 4 

tygodnie

15%

Kryterium

40%

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i/lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę w terminie określonym przez DCT 

Gdańsk S.A. w żądaniu, a w przypadku wyboru co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert 

spośród nadesłanych, także na podstawie wyników negocjacji z Wykonawcami. Negocjacje 

nie mogą powodować zmiany warunków udziału w postępowaniu, zmiany głównego 

przedmiotu zamówienia ani modyfikacji ceny, mogącej prowadzić do zmiany liczby punktów 

przyznanych Wykonawcom na etapie oceny.

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, bez podania 

przyczyny - zgodnie z zapisami "Warunków przystąpienia do przetargu", które stanowią 

załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

wszystkich powyższych warunków.

Punktacja wyliczana na podstawie następującej 

formuły:

P = (Pn / Po) * 100

gdzie:

Okres gwarancji.

Dyskwalifikacja ofert o 

okresie gwarancji poniżej 

7 miesięcy

(1 - 2> miesiące - 50pkt

(2 - 3> miesiące - 25pkt

Punktacja wyliczana na podstawie następującej 

formuły:

D = (Dn / Do) * 100

gdzie:

D - liczba punktów przed przypisaniem wagi

Dn - kwota najniższej oferty

Do - kwota ocenianej oferty

Koszt godziny pracy w 

ramach umowy 

serwisowej po upływie 

gwarancji

15%

Punktacja wyliczana na podstawie następującej 

formuły:

D = (Dn / Do) * 100

gdzie:

D - liczba punktów przed przypisaniem wagi

Dn - kwota najniższej oferty

Do - kwota ocenianej oferty



100%

Harmonogram przetargu L.p. Data

1 2015-06-22

2
2015-07-02

 godz. 10.00

3 2015-07-10

4 2015-07-17

5 2015-07-24

6

Najpóźniej w 

ciągu 60 dni 

od 

zakończenia 

terminu 

składania 

ofert

Termin i miejsce składania ofert

Termin związania ofertą

Termin i miejsce otwarcia ofert

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu 

finansowanego ze środków UE?

Data zgłoszenia przetargu do zamieszczenia  w 

Dzienniku Urzędowym TED

Suma:

22/06/2015

Oferty należy składać do 24-07-2015 do godziny 11:00. Jeżeli termin wypada w dzień 

ustawowo wolny od pracy, oferty należy składać w pierwszym kolejnym dniu roboczym. Za 

datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do DCT potwierdzoną przez pracownika 

przyjmującego lub moment wpływu e-mail z ofertą do sieci informatycznej DCT.

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Po terminie wyznaczonym na składanie ofert Komisja Przetargowa otworzy wszystkie oferty. 

Po dokonaniu wyboru oferty Komisja niezwłocznie skontaktuje się z wszystkimi, którzy je 

złożyli, podając uzyskane wyniki. Termin wyboru dostawcy nastąpi w najkrótszym możliwym 

czasie, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dokumenty można odebrać w siedzibie DCT Gdańsk S.A. w terminie ważności ogłoszenia. 

Na pisemne żądanie Zainteresowanego dokumenty mogą zostać wysłane pocztą lub drogą 

elektroniczną do momentu upływu terminu składania ofert, wskazanego w niniejszym 

ogłoszeniu.

Cena: 0,00 zł.

V Inne informacje

Referencje wdrożeniowe z firm usługowych z branży 

logistycznej - 30pkt

Certyfikat IBM Certified Deployment Professional 

Maximo Asset Management wśród członków zespołu 

wdrożeniowego :

1 - 10pkt

2 - 20pkt

3 - 30pkt

4 - 40pkt

TAK

15%

Etap przetargu

Ogłoszenie przetargu

Spotkanie dla oferentów w siedzibie DCT GDAŃSK S.A.

W spotkaniu mogą uczestniczyc maksymalnie 2 osoby 

reprezentujące jednego dostawcę. Warunkiem uczestnictwa w 

spotkaniu jest spełnienie następujących wymogów:

1. Oferent zobowiązany jest to przesłania oświadczenia o 

spełnianiu wymogów formalnych przedstawionych w pkt. III 

Ogłoszenia o przetargu najpóźniej do dnia  01/07/2015 do godz. 

16.00

2.Oferent zobowiazany jest do przesłania listy osób mających 

zamiar uczestniczyć w spotkaniu. Lista powinna zawierać imię, 

nazwisko oraz nr dowodu osobistego uczestnika spotkania.

3. W dniu spotkania uczestnicy spotkania powinni zgłosic się w 

recepcji DCT GDAŃSK S.A. z ważnym dokumentem tożsamości 

najpóźniej na 15 min. przed zaplanowaną godziną spotkania. 

Termin składania dodatkowych pytań do przetargu

Publikacja odpowiedzi na pytania do przetargu

Termin składania ofert

Wybór oferenta

Kompetencje zespołu 

wdrożeniowego
Certyfikaty ze ścieżki Microsoft Certified Solutions 

Associate: SQL Server 2008 lub nowsze u co 

najmniej jednego członka zespołu wdrożeniowego: 10 

pkt

Certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny 

kierownika projektu - 20pkt


