Ogłoszenie nr 500173333-N-2018 z dnia 23-07-2018 r.
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy: Dostawa licencji wraz z wdrożeniem
zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług
publicznych w powiecie oleśnickim”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572124-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93193469600000,
ul. ul. J. Słowackiego 10, 56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks 713 140 110.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olesnicki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach
projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.1.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wraz z wdrożeniem w ramach projektu
„Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim” realizowanych w 2
częściach: Część Nazwa części 1 Systemy informatyczne i e-usługi powiatowe, w tym: a
)Elektroniczny system dialogu społecznego, b) Elektroniczny system komunikacji mobilnej,
c) System workflow, d) System analityczny, e) e-usługi powiatowe, w tym: analiza obecnie
istniejących procedur i dokumentów dotyczących elektronizowanych e-Usług, przygotowanie
ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu e-Usług,

opracowanie i wdrożenie e-Usług na platformie ePUAP, konfiguracja ESP na e-PUAP w
zakresie świadczonych e-Usług, szkolenie – Administrator platformy ePUAP 2 System
zarządzania projektami Część 1. Systemy informatyczne i e-usługi powiatowe , w tym: a)
Elektroniczny system dialogu społecznego, w tym: - zakup licencji - wdrożenie systemu szkolenie użytkowników b) Elektroniczny system komunikacji mobilnej, w tym: -zakup
licencji - wdrożenie systemu - szkolenie użytkowników c) System workflow,w tym: - zakup
licencji - integracja z systemem TurboEwid - integracja z systemem budżetowym - wdrożenie
systemu - szkolenie użytkowników d) System analityczny,w tym: - zakup licencji - wdrożenie
systemu - szkolenie użytkowników e) e-usługi powiatowe, w tym: - analiza obecnie
istniejących procedur i dokumentów dotyczących elektronizowanych e-Usług, przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu eUsług, - opracowanie i wdrożenie e-Usług na platformie ePUAP, - konfiguracja ESP na ePUAP w zakresie świadczonych e-Usług, - Szkolenie – Administrator platformy ePUAP
Część 2. System zarządzania projektami, w tym: -zakup licencji - wdrożenie systemu szkolenie użytkowników UWAGA!! Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z
art. 25. ust. 1 pkt 2, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i/lub usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta w danej
części zamówienia została najwyżej oceniona do przedstawienia próbek - scenariusz badania
poszczególnych próbek został opisany w załączniku nr 8 do SIWZ. 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia w poszczególnych częściach
zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: • Opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr
1 • Wzór umowy - załączniki nr 6 2. Kody i nazwy zamówienia wg Wspólnego Słownika
Zamówień: Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod i nazwa CPV: Główny przedmiot : 48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi (EZD)
48612000-1 System zarządzania bazą danych 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania 72262000-9 Usługi rozbudowy
oprogramowania 80511000-9 Usługi szkolenia personelu 3. W przypadku, gdy w opisie
przedmiotu zamówienia sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisany poprzez
wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, zamawiający informuje, iż zapis ten jest
jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla wykonawcy jakie cechy powinny posiadać
materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3
ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień,
przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub
urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub
urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach. 4. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych
norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.
30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W
takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających
te rozwiązania. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamówienie udzielane jest w 2 częściach. Zamawiający nie stawia ograniczeń w zakresie
ilości części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną, lub dwie części zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48613000-8
Dodatkowe kody CPV: 48612000-1, 72268000-1, 72263000-6, 72262000-9, 80511000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Systemy informatyczne i e-usługi powiatowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 777500
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: konsorcjum firm: TENSOFT Sp. z o.o. – Lider konsorcjum HSI Sp. z
o.o. – członek konsorcjum,
Email wykonawcy: opole@tensoft.pl
Adres pocztowy: ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Kod pocztowy: 45-839
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 971700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 971700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 971700.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 310021.00
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: System zarzadzania projektami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121500
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: P2ware Sp. z o. o System zarzadzania projektami
Email wykonawcy: biuro@p2ware.com
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 67 lok. 306, 02-781 Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 154980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154980.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

