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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139490-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno Odrzańskie: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2017/S 073-139490
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
Krosno Odrzańskie
66-600
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Tel.: +48 684109700
E-mail: a.bodzon@krosnoodrzanskie.pl
Faks: +48 683835122
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krosnoodrzanskie.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
Krosno Odrzańskie
66-600
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Bodzoń
Tel.: +48 684109742
E-mail: a.bodzon@krosnoodrzanskie.pl
Faks: +48 683835122
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krosnoodrzanskie.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców.
Numer referencyjny: PR.042.3.3.2016.AB

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z inwestycją pn: „Budowa Centrum Zarządzania
siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”. Zakres prac Wykonawcy
obejmuje wdrożenie e-usług poprzez dostawę sprzętu informatycznego, usług informatycznych, montażu
radiolinii oraz utworzeniu połączeń światłowodowych między jednostkami za pomocą istniejącej i nowo
budowanej infrastruktury, dostawę i wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego w tym wymaganych
Funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego w OPZ, dostarczenie wszelkich licencji Oprogramowania
zastosowanego przez Wykonawcę w celu realizacji Funkcjonalności, szkolenia związane z kompleksową
realizacją Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkie inne Prace wdrożeniowe opisane przez Zamawiającego w
niniejszej SIWZ (TOM I-III) wraz załącznikami.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 502 047.79 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48610000
48700000
48600000
48200000
48820000
72263000
72310000
72312100
30200000
31682530
32400000
32422000
32420000
32424000
32428000
35100000
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39531400
39717200
44421500
45232300
45300000
45310000
45311000
45311200
45315100
45315600
45317000
45317300
45312000
45314300
45314320
45453000
71320000
48000000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krosno Odrzańskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z inwestycją pn: „Budowa Centrum Zarządzania
siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”. Zakres prac Wykonawcy
obejmuje wdrożenie e-usług poprzez dostawę sprzętu informatycznego, usług informatycznych, montażu
radiolinii oraz utworzeniu połączeń światłowodowych między jednostkami za pomocą istniejącej i nowo
budowanej infrastruktury, dostawę i wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego w tym wymaganych
Funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego w OPZ, dostarczenie wszelkich licencji Oprogramowania
zastosowanego przez Wykonawcę w celu realizacji Funkcjonalności, szkolenia związane z kompleksową
realizacją Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkie inne Prace wdrożeniowe opisane przez Zamawiającego
w niniejszej SIWZ (TOM I-III) wraz załącznikami.Realizacja Przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie i
wdrożenie innowacyjnych e-usług, w tym przede wszystkim:
a) Zadanie_1: budowę „pod klucz” Centrum Zarządzania Siecią (CZS) w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim w tym połączenie Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego znajdujących się na terenie miasta
Krosno Odrzańskie za pomocą łączy światłowodowych wraz z kanalizacją teletechniczną oraz radiolinii
na paśmie nie licencjonowanym zgodnie z wytycznymi opisanymi w Zadaniu nr 1 – tj. zaprojektowanie,
dostawę urządzeń i materiałów, budowę torów transmisyjnych, oraz montaż i uruchomienie, zgodnie z
uznanymi standardami w dziedzinie łączności, informatyki i telekomunikacji na warunkach określonych w treści
poszczególnych Zadań oraz SIWZ,
b) Zadanie_2: dostawę, montaż wraz z uruchomieniem, konfigurację oraz świadczenie usług serwisu
gwarancyjnego Infrastruktury sprzętowej (pkt.13.2) wyspecyfikowanej przez Zamawiającego w Zadaniu nr 2, na
warunkach określonych w treści poszczególnych Zadań oraz SIWZ,
c) Zadanie_3: wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego (pkt.13.3.) realizującego wszystkie wymagane
Funkcjonalności opisane przez Zamawiającego w OPZ w tym przede wszystkim: Moduł Dziedzinowy (SD),
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Moduł Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), Moduł usług elektronicznych dla mieszkańców (SUE)
wraz z oprogramowaniem integrującym Wykonawcy,
d) przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników Systemu w tym przeprowadzenie szkoleń dla Administratora
oraz Użytkowników Końcowych z Funkcjonalności Systemu na warunkach określonych w pkt. 11 w zakresie
określonym w treści SIWZ,
e) świadczenie usług Gwarancyjnych na warunkach określonych w pkt.12 w zakresie określonym w treści SIWZ,
f) świadczenie dla wdrożonego Oprogramowania Aplikacyjnego (Zadanie nr 3) opieki autorskiej,
wsparcia technicznego i usług Asysty Technicznej w tym świadczenie usług Serwisu Gwarancyjnego dla
Oprogramowania na warunkach określonych w pkt.12 w zakresie określonym w treści SIWZ,
g) opracowanie Dokumentacji w tym dokumentacji: Szkoleniowej, Technicznej, Wdrożeniowej
i Użytkowej,
h) współpraca z Zamawiającym, w tym wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem projektem opisanych w
pkt.6Wymagania w zakresie zarządzania, Dokumentacji Projektu oraz komunikacji,
i) przeniesienie w terminach i na zasadach określonych w Projekcie Umowy praw autorskich, licencji
przysługujących Wykonawcy, lub które Wykonawca zobowiązany jest nabyć w wyniku realizacji Przedmiotu
Zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wszelkie prawa
umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z wdrożonego Oprogramowania zgodnie z powszechnie
obowiązującym prawem.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie Dokumenty gwarancyjne i licencyjne
uprawniające do korzystania z Oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia,
wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji Oprogramowania, w tym Dokumentację
Powykonawczą oraz eksploatacyjną Oprogramowania, w tym Instrukcje obsługi przeznaczone dla
użytkowników końcowych (Dokumentacja oraz Instrukcje wymagane w SIWZ w języku polskim).
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
Wartość bez VAT: 502 047.79 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLB.02.01.00 – 08 – 0032/15.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na czas równy okresowi
związania ofertą, w wysokości: dla Części I – 30 000 PLN, słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100, zgodnie z
SIWZ.
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Kryteria oceny ofert: Cena brutto 60 %, Warunki gwarancji 40 %.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w
wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, wymienionych w art. 148
ust. 1 ustawy. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach, wymienionych w Tomie II SIWZ SIWZ – Istotne
Postanowienia Umowy (IPU).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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
Oferta musi zachować ważność do: 21/07/2017
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Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w Sali Tysiącelcia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w
trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
przysługuje odwołanie
3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2017
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