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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126669-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 055-126669
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:
„Zakup Platformy Programowej i Infrastruktury Serwerowej wraz z wdrożeniem na potrzeby e-usług w ramach
projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa”
Numer referencyjny: ZP-2380-237-55/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup Platformy Programowej i Infrastruktury Serwerowej wraz z wdrożeniem
na potrzeby e-usług w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego -
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śląska policja bliżej społeczeństwa”. 1.1 Platforma Programowa składa się z 3 systemów: dwóch systemów
działających w obszarze Wydziału Ruchu Drogowego (WRD): „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 2 zadania – części:
1.2.1 Zadanie nr 1 Infrastruktura Serwerowa
1.2.2 Zadanie nr 2 Platforma Programowa
1.3 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na:
1.3.1 dla zadania 1: dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania wymienionego w pkt. IV.3
Załącznika nr 3 do SIWZ – OPZ.
1.3.2 dla zadania 2:
a) przedstawieniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej. Dostarczona przez Wykona...
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 093 144.21 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Infrastruktura Serwerowa
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
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 2a lub 2b do SIWZ – wzór umowy (dla
poszczególnych zadań) wraz z załącznikami, 3.3. załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz
z załącznikami (OPZ). 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 zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod
warunkiem, iż funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena nie
będzie wyższa od zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. Prośbę o zmianę sprzętu Wykonawca winien przekazać
Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego
sprzętu. 7. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, serwerownia Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach oraz Biuro
Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Warszawa ul. Wiśniowa 58. 8. Zamawiający wymaga, aby
dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, gatunku I, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie
Europy. 9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia we wszystkich
pozycjach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) udzielił gwarancji
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na okres 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 10. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca składając ofertę na zadanie nr 2 przeprowadził dla pracowników Zamawiającego bezpłatne
szkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. IV.1.3, IV.2.3 Załącznika nr 3 do SIWZ
– OPZ, szkoleń wymienionych w pkt. IV.4 tabela „Wykaz szkoleń”, poz. 2, 6 oraz szkoleń wymienionych w
pkt. IV.4 tabela „Wykaz szkoleń”, poz. 1, 3, 4, 5 załącznika nr 3 do SIWZ – OPZ. Pod pojęciem „Bezpłatne
szkolenia” Zamawiający rozumie szkolenia, których cena zawarta jest w całościowej cenie oferty, które
tym samym nie wymagają dodatkowej opłaty. 11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w formularzu
ofertowym wskazał w odpowiednich tabelach producenta i model/nazwę asortymentu oraz wersje oferowanego
asortymentu. Brak wskazania ww. danych będzie przez Zamawiającego traktowana jako niezgodność oferty
z SIWZ i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 12. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych
przez pracowników Zamawiającego, jego rozładunek, instalację oraz konfigurację. 13. Zamawiający wymaga
wykonania w ramach niniejszego zamówienia również innych opracowań dotyczących działania rozwiązania
np.: zmian programistycznych, nie wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ, a których konieczność
wyniknie w trakcie wdrożenia lub w okresie udzielonej gwarancji w ramach zaoferowanych roboczogodzin
programistycznych. Pod pojęciem „innych opracowań” Zamawiający rozumie np.: zmiany programistyczne,
których cena zawarta jest w całościowej cenie oferty, które tym samym nie wymagają dodatkowej opłaty.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin usunięcia awarii / Waga: 40,00

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
Zamówienia realizowane w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego śląska policja bliżej społeczeństwa współfinansowanego z EFRR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Platforma Programowa
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
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 2a lub 2b do SIWZ – wzór umowy (dla
poszczególnych zadań) wraz z załącznikami, 3.3. załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz
z załącznikami (OPZ). 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
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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 zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod
warunkiem, iż funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena nie
będzie wyższa od zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. Prośbę o zmianę sprzętu Wykonawca winien przekazać
Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego
sprzętu. 7. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, serwerownia Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach oraz Biuro
Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Warszawa ul. Wiśniowa 58. 8. Zamawiający wymaga, aby
dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, gatunku I, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie
Europy. 9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia we wszystkich
pozycjach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) udzielił gwarancji
na okres 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 10. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca składając ofertę na zadanie nr 2 przeprowadził dla pracowników Zamawiającego bezpłatne
szkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. IV.1.3, IV.2.3 Załącznika nr 3 do SIWZ
– OPZ, szkoleń wymienionych w pkt. IV.4 tabela „Wykaz szkoleń”, poz. 2, 6 oraz szkoleń wymienionych w
pkt. IV.4 tabela „Wykaz szkoleń”, poz. 1, 3, 4, 5 załącznika nr 3 do SIWZ – OPZ. Pod pojęciem „Bezpłatne
szkolenia” Zamawiający rozumie szkolenia, których cena zawarta jest w całościowej cenie oferty, które
tym samym nie wymagają dodatkowej opłaty. 11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w formularzu
ofertowym wskazał w odpowiednich tabelach producenta i model/nazwę asortymentu oraz wersje oferowanego
asortymentu. Brak wskazania ww. danych będzie przez Zamawiającego traktowana jako niezgodność oferty
z SIWZ i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 12. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych
przez pracowników Zamawiającego, jego rozładunek, instalację oraz konfigurację. 13. Zamawiający wymaga
wykonania w ramach niniejszego zamówienia również innych opracowań dotyczących działania rozwiązania
np.: zmian programistycznych, nie wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ, a których konieczność
wyniknie w trakcie wdrożenia lub w okresie udzielonej gwarancji w ramach zaoferowanych roboczogodzin
programistycznych. Pod pojęciem „innych opracowań” Zamawiający rozumie np.: zmiany programistyczne,
których cena zawarta jest w całościowej cenie oferty, które tym samym nie wymagają dodatkowej opłaty.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin usunięcia awarii / Waga: 30,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Bezpłatne roboczogodziny programistyczne / Waga: 10,00

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
Zamówienia realizowane w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego śląska policja bliżej społeczeństwa współfinansowanego z EFRR
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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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 155-355295

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 nr: ZP-2380-237-55/2018
Część nr: 1
Nazwa:
Infrastruktura Serwerowa
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
20/11/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Wasko S.A.
ul. Berbeckiego 6
Gliwice
44-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 669 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 910 391.61 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP-2380-237-55/2018
Część nr: 2
Nazwa:
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Platforma Programowa
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
31/01/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Wasko S.A.
ul. Berbeckiego 6
Gliwice
44-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 423 244.21 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 800 001.20 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Prace związane z wdrożeniem rozwiązania klasy BPMS (workflow) oraz platformy programistycznej
(framework), szkolenia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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:
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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.
ZP-2380-237-55/2018
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:
14/03/2019
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