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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348726-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 152-348726

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
ZP–2380–753–6/17/2018 Zakup Platformy sprzętowo-programowej w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium
Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa
Numer referencyjny: ZP-2380-753-6/17/2018

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. I SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup Platformy
sprzętowo-programowej” na potrzeby zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wraz z
wdrożeniem na potrzeby e-usług w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa
Śląskiego - Śląska policja bliżej społeczeństwa” Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu
zamówienia i jego zakresu znajdują się w: załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, załączniku nr 2 do
SIWZ – wzór umowy, załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, załączniku nr 4 do SIWZ –
warunki serwisowe wraz z formularzem zgłoszenia serwisowego

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup platformy sprzętowo-programowej na potrzeby zadania: „Zakup
specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby e-usług w ramach projektu
Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa”
1.1. PLATFORMA składa się z 3 systemów: dwóch systemów działających w obszarze Wydziału Ruchu
Drogowego (WRD) tj.: „Zdarzenia drogowe online” i „System analityczny zdarzeń drogowych” oraz jednego
systemu działającego w obszarze Wydziału Prewencji (WP): „Biuro Śląskiego Dzielnicowego”.
1.2. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na III poniższe etapy, związane również z
częściowymi odbiorami.
Etap I obejmuje:
1.2.1. W ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej. Dostarczona przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa będzie
podlegać akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiającego,
1.2.2. W ciągu 120 dni od dnia zawarcia Umowy (nie później niż do dnia 7.12.2018 r.) Wykonawca zobowiązany
jest do dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania wymienionego w pkt. IV.1.1d), IV.1.1e),
IV.1.1.f), IV.1.1.h), IV.3.2 załącznika nr 3 do SIWZ - OPZ. W przypadku oprogramowania wymienionego
w pkt. IV.1.1.h) załącznika nr 3 do SIWZ - OPZ odbiór funkcjonalności ASS-33 oraz ASS-38 zostanie
przeprowadzony bez połączenia z pozostałą częścią projektowanej PLATFORMY. Weryfikacja działania online
w/w funkcjonalności nastąpi podczas testów PLATFORMY i odbioru Etapu II.
Etap II obejmuje:
1.2.3. W ciągu 210 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i
konfiguracji pozostałych elementów PLATFORMY.
1.2.4. W ciągu 210 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń
wymienionych w pkt. IV.3.3 tabela „Wykaz szkoleń”, poz. 1, 3, 4, 5 załącznika nr 3 do SIWZ - OPZ.
1.2.5. W ciągu 270 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń
wymienionych w pkt. IV.1.1.g), IV.1.1.i) załącznika nr 3 do SIWZ - OPZ.
1.2.6. W ciągu 60 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego
Planu Testów Akceptacyjnych, Zamawiający przy udziale Wykonawcy przeprowadzi testy PLATFORMY i odbiór
Etapu II.
Etap III (odbiór końcowy) obejmuje:
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1.2.7. W ciągu 60 dni od zakończenia testów Wykonawca przeprowadzi szkolenia wymienione w pkt. IV.1.3,
IV.2.3 załącznika nr 3 do SIWZ oraz szkolenia wymienione w pkt. IV.3.3 załącznika nr 3 do SIWZ tabela „Wykaz
szkoleń”, poz. 2, 6 załącznika nr 3 do SIWZ.
1.2.8. W ciągu 60 dni od zakończenia testów PLATFORMY Wykonawca dostarczy Dokumentację
Powykonawczą oraz Dokumentację Eksploatacyjną.
2. Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kody CPV)
48 00 00 00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
38 29 50 00-9 sprzęt topograficzny
48 82 00 00-2 serwery
30 23 30 00-1 urządzenia do przechowywania i odczytu danych
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
3.1. załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
3.2. załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy wraz z załącznikami,
3.3. załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ),
3.4. załączniku nr 4 do SIWZ – warunki serwisowe wraz z formularzem zgłoszenia serwisowego,
4. Podane w SIWZ i załącznikach do SIWZ parametry są parametrami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania sprzętu oraz oprogramowania o wyższych parametrach technicznych.
5. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z
ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca.
6. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt, został wycofany ze sprzedaży lub
zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub
przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość (...)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: terminy usunięcia awarii / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne godziny programistyczne / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Stopień ochrony skanera 3D / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Stopień ochrony urządzenia pomiarowego typu tachimatr / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPSL 02.01.00-24-026D/15

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 037-080157

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie unieważnione w dniu 12.7.2018 r.
Uzasadnienie prawne:
Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wybór najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewidziany
został za pomocą aukcji elektronicznej. W dniu 15.6.2018 r. odbyła się aukcja elektroniczna podczas
której najniższa uzyskana cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie posiada dodatkowych środków na zwiększenie kwoty, którą
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80157-2018:TEXT:PL:HTML
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w Rozdz. XV pkt 3 i 4 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2018

http://www.uzp.gov.pl

