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Ogłoszenie

Numer

2020-13746-25208

Id

25208

Tytuł

Metodyka oceny ryzyka oraz analiza usług i procesów 
realizowanych przez operatorów Infrastruktury Krytycznej

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostaną określone w Warunkach przetargu przekazanym zweryfikowanym 
Wykonawcom

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w aktualnej wersji roboczej
1. Ogłoszenie - informacje dodatkowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Planowany termin podpisania umowy

2020-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
Rakowiecka  2a
00-993 Warszawa
NIP: 5213492550
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Osoby do kontaktu

Marek Olczak
tel.: 785700403
e-mail: marek.olczak@rcb.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi badawcze

Opis

Przedmiotem Umowy jest opracowanie metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów 
realizowanych przez operatorów Infrastruktury Krytycznej, a w szczególności:
modelu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej (opracowanie jawne),
modelu dojrzałości organizacji (opracowanie niejawne),
upowszechnienia wyników projektu – organizacja konferencji
raportu badawczego - analizy powiązań procesów i podprocesów realizowanych przez operatorów 
IK oraz dostawców składowych usług krytycznych (opracowanie niejawne).

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV
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73110000-6 Usługi badawcze
75241000-7 Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Mokotów

Miejscowość

Warszawa

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-06-30

Opis

Model bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej – opracowanie jawne

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Etap 2

Koniec realizacji

2022-09-30

Opis
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Metodyka zarządzania bezpieczeństwem procesów i ciągłości świadczenia usług krytycznych przez 
operatorów krajowej i europejskiej infrastruktury krytycznej – opracowanie jawne

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Etap 3

Koniec realizacji

2022-09-30

Opis

Model dojrzałości organizacji – opracowanie niejawne

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Etap 4

Koniec realizacji

2022-09-30

Opis

Analiza powiązań procesów i podprocesów realizowanych przez operatorów IK oraz dostawców 
składowych usług krytycznych - opracowanie niejawne

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Etap 5

Koniec realizacji

2022-11-30

Opis

Upowszechnienie wyników projektu – konferencja

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo
ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221,
art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn.
zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
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nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
7) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
8) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);
9) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
10) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
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ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone”. Każdy uczestnik po stronie wykonawcy w przypadku przetwarzania
informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy o którym mowa w
art. 2 pkt w/w ustawy.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wykazu pracowników
wykonujących pracę w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie, zawierającego
informacje: imię, nazwisko, imię ojca, PESEL, numer i data otrzymania
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego/pisemnej zgody kierownika jednostki
organizacyjnej na dostęp do informacji niejawnych, numer i data wydania
zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
W przypadku braku ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu, zostanie ono wydane
przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po 
przeprowadzeniu takiego szkolenia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Typ

Wiedza i doświadczenie
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Opis

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z zakresu 
publicznego zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego,
w tym wymagane jest zrealizowanie przynajmniej dwóch projektów w jednym z tych zakresów o 
zasięgu minimum krajowym w ostatnich 10 latach, każdy o wartości min. 150 000,00 zł brutto.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w tym:�
I. Koordynatorem Projektu:
i.�posiadającym, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji i zarządzaniu projektami 
dotyczącymi publicznego zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego,
ii.�posiadającym doświadczenie w roli kierownika projektu w minimum dwóch projektach 
dotyczących publicznego zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego o zasięgu minimum 
krajowym, każdy o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,
iii.�posiadającym certyfikat metodyki zarządzania projektami (preferowany certyfikat metodyki 
PRINCE 2 na poziomie minimum Foundation),
iv.�posiadającym kompetencje koordynatora projektu w obszarze problemowym publicznego 
zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego są potwierdzane autorstwem/współautorstwem 
co najmniej 5  publikacji naukowych (artykuł lub rozdział w monografii lub monografia) w ostatnich 
10 latach. 
II.�Zespołem projektowym:
i.�w składzie minimum pięciu osób posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji 
projektów w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego, 
ii.�w którym przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektów w obszarze 
problemowym dotyczącym analiz ryzyka,
iii.�w którym przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektów w obszarze 
problemowym dotyczącym modelowania procesów,
iv.�w którym przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektów w obszarze 
problemowym dotyczącym symulacji procesów,
v.�w którym przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektów w obszarze 
problemowym dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej,
vi.�w którym przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektów w obszarze 
problemowym dotyczącym scenariuszy rozwoju zagrożeń,
vii.�w którym przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektów w obszarze 
problemowym dotyczącym oceny dojrzałości organizacji,
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viii.�kompetencje członków w poszczególnych obszarach problemowych muszą być potwierdzane 
autorstwem/współautorstwem co najmniej 3 publikacji naukowych (artykuł lub rozdział w monografii 
lub monografia) w ostatnich 10 latach w ramach jednego obszaru problemowego. 

W zespole realizującym zamówienie dopuszcza się pełnienie jednocześnie kilku ról przez jedną 
osobę w ramach poszczególnych części oraz łączenie roli Koordynatora projektu dla poszczególnych 
części.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
Wykonawcy składają wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 2 usług dotyczących prowadzonych projektów 
badawczych z zakresu publicznego zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego o wartości 
150.000,00 zł każda, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 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 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były one wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

- wykaz osób wraz opisem umożliwiającym weryfikację warunku dotyczączego doświadczenia, 
kwalifikacji lub wiedzy poszczególnych osób 

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnej o klauzuli 
"zastrzeżone" lub o poddaniu się stosownym procedurom weryfikacyjnym.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (składane wraz wnioskiem 
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o dopuszczenie) oraz o braku przynależności do grupy kapitałowej (składane najpóźniej w dniu 
składania ofert).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

70 %  - cena
15 % - liczba wykonanych projektów badawczych z zakresu publicznego zarządzania kryzysowego i 
planowania cywilnego
15% - gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w soboty oraz w dni robocze w wymiarze większym 
niż 8 godzin

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> ????-??-?? - data opublikowania

-> ????-??-?? - termin składania ofert

-> 2020-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych... 
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-> 2022-09-30 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych... 

2022-09-30 - Etap3 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych... 
2022-09-30 - Etap4 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych... 

-> 2022-11-30 - Etap5 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych...

-> ????-??-?? - Etap2 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych...

-> ????-??-?? - Etap3 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych...

-> ????-??-?? - Etap4 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych...
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-> ????-??-?? - Etap5 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem Umowy jest opracowanie 
metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych...


