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Polska-Purda: Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

2018/S 178-403566

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

 
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Purda 
Purda 19 
Purda 
11-030 
Polska 
Osoba do kontaktów: Robert Bąk 
Tel.: +48 895228972 
E-mail: r.bak@purda.pl 
Faks: +48 895122280 
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.purda.pl
Adres profilu nabywcy:
http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/lista/ogloszenie_o_zamowieniu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/lista/ogloszenie_o_zamowieniu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Gmina Purda 
Purda 19 
Purda 
11-030 
Polska 
Osoba do kontaktów: Robert Bąk 
Tel.: +48 895228972 
E-mail: r.bak@purda.pl 
Faks: +48 895122280 
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.purda.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

mailto:r.bak@purda.pl?subject=TED
http://bip.purda.pl/
http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/lista/ogloszenie_o_zamowieniu
http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/lista/ogloszenie_o_zamowieniu
mailto:r.bak@purda.pl?subject=TED
http://bip.purda.pl/
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Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wdrożenie e-usług
publicznych w Gminie Purda”
Numer referencyjny: ZP.271.22.2018

II.1.2) Główny kod CPV

64216000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-usług oraz dostawa i wdrożenie
oprogramowania do zarządzania informacją przestrzenną do prezentacji danych
przestrzennych dla mieszkańców Gminy Purda w ramach realizowanego projektu pn.:
Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda. Szczegółowy opis i zamówienia
zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ (wzór Umowy dla przedmiotowego
zamówienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

72260000
72263000
64216100
30213100
30213300
48600000
48820000
30233100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Purda

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-usług oraz dostawa i wdrożenie
oprogramowania do zarządzania informacją przestrzenną do prezentacji danych
przestrzennych dla mieszkańców Gminy Purda w ramach realizowanego projektu pn.:
„Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda”. Szczegółowy opis i zamówienia
zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ (wzór Umowy dla przedmiotowego
zamówienia).
2. Zamówienie jest współfinasowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych, Poddziałanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz
wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena dodatkowych funkcjonalności systemu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWM.03.01.00-28-0043/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 28.2.019 r.
Zamawiający zastrzega, że wymagany termin realizacji może zostać skrócony w
zależności od zadeklarowania ostatecznego terminu realizacji zamówienia przez
Wykonawcę w formularzu Oferta.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy
oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
3. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 10:15

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym

kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert odbędzie się na sesji jawnej, w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie.
Procedurę otwarcia przeprowadzi przynajmniej 2 pracowników Zamawiającego,
będących Członkami Komisji przetargowej.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne
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 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza 
Postępu 17A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.
5. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. 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 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale
VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza 
Postępu 17A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

