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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275864-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania
2018/S 121-275864

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl 
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu "ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z
wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług"
Numer referencyjny: CI.ZP.261.01.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72268000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji, budowie oraz wdrożeniu
zintegrowanej platformy e-usług ePW (dalej: platforma ePW), która realizuje funkcjonalność poszczególnych
systemów ePW oraz ich integracji z systemem USOS dla Politechniki Warszawskiej w ramach projektu „ePW –
wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”.

mailto:zp.ci@pw.edu.pl
https://www.ci.pw.edu.pl/
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 884 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72200000
72260000
72265000
72263000
72210000
72212000
72243000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji, budowie oraz wdrożeniu
zintegrowanej platformy e-usług ePW (dalej: platforma ePW), która realizuje funkcjonalność poszczególnych
systemów ePW oraz ich integracji z systemem USOS dla Politechniki Warszawskiej w ramach projektu „ePW –
wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”.
W szczególności usługa obejmuje:
1) Wykonanie Dokumentu Szczegółowej Koncepcji Wdrożenia – Koncepcji Biznesowej (dalej: DSKW) platformy
ePW obejmującej realizację systemów ePW, na które składają się następujące elementy:
a) ustalenie szczegółowego zakresu modyfikacji systemu USOS i aplikacji stowarzyszonych oraz sposobu ich
realizacji w kontekście przedstawionych założeń funkcjonalnych następujących systemów ePW: ePW-Edukacja,
ePW-Dysk, ePW-Grupa, ePW-MojePW, ePW-Zdarzenia, ePW-Kiosk, ePW-Certyfikaty, ePW-Eduroam, ePW-
Asystent;
b) szczegółowy opis danych podstawowych i ustawień globalnych;
c) szczegółowy opis procesów podlegających wdrożeniu;
d) szczegółowy opis działań oraz wymagań funkcjonalnych dotyczących ww. procesów;
e) szczegółowy opis zakresu modułowego wdrożenia;
f) lista i opis wytworzonych produktów w poszczególnych fazach;
g) wykaz niezbędnych raportów, formularzy oraz rozszerzeń systemu USOS;
h) architekturę rozwiązania i wymagania techniczne z uwzględnieniem bieżących środowisk Zamawiającego;
i) metody, procedury i scenariusze testowania platformy ePW;
j) wytyczne do dokumentacji technicznej – powykonawczej systemu ePW;
k) harmonogram wdrożenia;
l) słownik używanych pojęć;
m) załączniki.
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2) Stworzenie nowych modułów oraz rozbudowa istniejących modułów systemu USOS/USOSweb, realizujących
funkcjonalności poszczególnych systemów ePW, zgodnie z przyjętym DSKW.
3) Dostawa niezbędnych licencji bezterminowych oprogramowania powstałego w wyniku realizacji umowy
zgodnie z harmonogramem.
4) Dostawa kiosków multimedialnych, niezbędnych do realizacji systemu ePW-Kiosk.
5) Świadczenie przez Wykonawcę usług wdrożeniowych zapewniających poprawną pracę oraz rozwój
systemów ePW opisanych w DKSW.
6) Przeprowadzenie w ramach wdrożenia bezpłatnych szkoleń z zakresu wdrożonych modyfikacji dla
wskazanych przez Wykonawcę osób.
7) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji systemu, w tym kodu źródłowego stworzonego na potrzeby
realizacji i działania usług ePW opisanych w DSKW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób (zespołu wdrożeniowego)
wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 25 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy w Priorytecie Krytycznym / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium nr 4 Okres gwarancji / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie
niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz Usług Dodatkowych opisanych w §12 i §13 Wzoru Umowy –
Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

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

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: 2018/S 030-065486

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65486-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: CI.ZP.261.01.2018

Nazwa:
Wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z
wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
11/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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
OPTeam S.A.
Tajęcina 113
Jasionka
36-002
Polska
Kod NUTS: PL82
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 884 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 820 400.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2018


