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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Wawszczyk, Antoni Trzcionka
Tel.:  +48 327740207
E-mail: zamowienia@slaskie.pl 
Faks:  +48 322078618
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego
WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020 wraz z asystą techniczną i aktualizacją środowiska Systemu.
Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.40.2017.TA

II.1.2) Główny kod CPV
72250000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
— rozbudowa systemu LSI,
— usługa aktualizacji systemu LSI,
— usługa asysty technicznej,
— dodatkowe funkcjonalności (moduły) systemu LSI – zgodnie z ofertą.

mailto:zamowienia@slaskie.pl
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325


2 / 5

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru
umowy.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie Prawo Opcji do – rozbudowy systemu LSI, na następujących zasadach:
— Prawa Opcji dotyczy jedynie zadań wymienionych na Liście zadań opcjonalnych – pkt. III 8.2 załącznika nr
1do wzoru umowy.
— Termin wykonania każdego zadania objętego prawem opcji wynosi 2 miesiące. Zamawiający
powiadomiWykonawcę o skorzystaniu z Prawa Opcji, z 30 dniowym wyprzedzeniem.
— Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjęcie zamówienia złożonego w ramach Prawa Opcji.
— W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca nie będzie wnosił
żadnychroszczeń z tego tytułu.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 432 775.50 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo śląskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego Lokalnego
SystemuInformatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 wraz zasystą techniczną i aktualizacją środowiska Systemu
w ramach 3 działań opisanych poniżej:
— Działanie 1 – rozbudowa systemu LSI,
— Działanie 2 – usługa aktualizacji systemu LSI,
— Działanie 3 – usługa asysty technicznej,
— Dodatkowe funkcjonalności (moduły) systemu LSI – zgodnie z ofertą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru
umowy.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie Prawo Opcji do Działania 1 – rozbudowa systemu LSI, na
następującychzasadach:
1) Prawo Opcji dotyczy jedynie zadań wymienionych na Liście zadań opcjonalnych – pkt. III 8.2 załącznika nr
doSIWZ / załącznika nr 1 do wzoru umowy.
2) Zadania wymienione na Liście zadań opcjonalnych zostały wskazane opcjonalnie i istnieje możliwość, że
zuwagi na okoliczności techniczne, organizacyjne nie zostaną zrealizowane.
3) Termin wykonania każdego zadania objętego prawem opcji wynosi 2 miesiące. Zamawiający
powiadomiWykonawcę o skorzystaniu z Prawa Opcji, z 30 dniowym wyprzedzeniem.
4) Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjęcie zamówienia złożonego w ramach Prawa Opcji.
5) Do zamówień objętych Prawem Opcji stosuje się wszelkie postanowienia wzoru umowy.
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6) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, tj. w przypadku nie skorzystania
przezZamawiającego z prawa zlecenia któregokolwiek z zadań wykazanych na Liście zadań opcjonalnych –
pkt. III8.2 załącznika nr do SIWZ / załącznika nr 1
do wzoru umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
4.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa
w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego,dotychczasowemu wykonawcy usług. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych
usług, cozamówienia podstawowe określone w ramach Działania 1, w ramach wskazanych modułów/
funkcjonalności.Zamawiający przewiduje, iż wartość usług może wynieść maksymalnie do 10 % wartości
zamówieniapodstawowego. Stawki za poszczególne elementy, zadania składające się na przedmiot, nie mogą
być wyższeaniżeli wskazane przez wykonawcę w ofercie dot. zamówienia podstawowego w ramach zadania
o zbliżonej złożoności technicznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dostosowanie Systemu LSI do wersji PHP wyższej niż 5.6 / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja dodatkowych funkcjonalności (modułów) Systemu LSI- Moduł Tablica /
Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: ealizacja dodatkowych funkcjonalności (modułów) Systemu LSI- Moduł
Importwniosków o płatność ŚCP / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja dodatkowych funkcjonalności (modułów) Systemu LSI- Moduł BugTracker
– Rozbudowa dla Beneficjentów / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja dodatkowych funkcjonalności (modułów) Systemu LSI- Moduł BugTracker
– Rozbudowa dla Operatorów / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja dodatkowych funkcjonalności (modułów) Systemu LSI- Moduł BugTracker
– Modyfikacje logów i historii / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie Prawo Opcji do Działania 1 – rozbudowa systemu LSI, na
następującychzasadach:
1) Prawo Opcji dotyczy jedynie zadań wymienionych na Liście zadań opcjonalnych – pkt. III 8.2 załącznika nr
doSIWZ / załącznika nr 1 do wzoru umowy.
2) Zadania wymienione na Liście zadań opcjonalnych zostały wskazane opcjonalnie i istnieje możliwość, że
zuwagi na okoliczności techniczne, organizacyjne nie zostaną zrealizowane.
3) Termin wykonania każdego zadania objętego prawem opcji wynosi 2 miesiące. Zamawiający
powiadomiWykonawcę o skorzystaniu z Prawa Opcji, z 30 dniowym wyprzedzeniem.
4) Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjęcie zamówienia złożonego w ramach Prawa Opcji.
5) Do zamówień objętych Prawem Opcji stosuje się wszelkie postanowienia wzoru umowy.
6) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, tj. w przypadku nie skorzystania
przezZamawiającego z prawa zlecenia któregokolwiek z zadań wykazanych na Liście zadań opcjonalnych –
pkt. III8.2 załącznika nr do SIWZ / załącznika nr 1
do wzoru umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu: Działania 13.1 Pomoc techniczna Regionalnego Programu
OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dot. pkt II.1.7): podana kwota jest wartością brutto.

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 107-215326

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: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
CENTRUM INFORMATYKI „ZETO” S.A.
ul. Skorupska 9
Białystok
15-048
Polska
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 508 999.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 432 775.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:215326-2017:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2017
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