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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25442-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Węgorzewo: Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
2021/S 012-025442

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: ZUK Węgorzewo
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24
Miejscowość: Węgorzewo
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-600
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@zukwegorzewo.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zukwegorzewo.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i 
inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”

II.1.2) Główny kod CPV
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług dla mieszkańców Gminy 
Węgorzewo. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
1. przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej;
2. opracowania i wdrożenia systemu eBOK, co w szczególności obejmuje:
a) dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją,
b) zaimplementowanie systemu eBOK zgodnie z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia,
c) przeprowadzenie testów,
d) wdrożenie e-usług,
e) wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów 
telemetrycznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
f) modernizację systemu do bilingu,
g) dostawę sprzętu komputerowego,
h) zapewnienie konsultacji oraz szkolenia dla administratorów;
3. świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia.
4. Szczegółowy opis i zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 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: 3 402 439.02 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38421100 Wodomierze
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Węgorzewo

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług dla mieszkańców Gminy 
Węgorzewo. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
1. przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej;
2. opracowania i wdrożenia systemu eBOK, co w szczególności obejmuje:
a) dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją,
b) zaimplementowanie systemu eBOK zgodnie z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia,
c) przeprowadzenie testów,
d) wdrożenie e-usług,
e) wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów 
telemetrycznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
f) modernizację systemu do bilingu,
g) dostawę sprzętu komputerowego,
h) zapewnienie konsultacji oraz szkolenia dla administratorów;
3. świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia.
4. Szczegółowy opis i zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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:
Wdrożenie e-usług w gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i 
inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego programu operacyjnego 
województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
3. Zamawiający nie zamierzał przeprowadzać aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie określił zakresu przedmiotu zamówienia przy realizacji, którego wymagany jest obowiązek 
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

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.1.8) 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: 2020/S 125-306525

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
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i 
inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/01/2021

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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Twarda 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-105
Państwo: Polska
E-mail: biuro@pir.edu.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 402 439.02 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
PLUM Sp. z o.o. - Dostawa urządzeń, liczników oraz systemu eWebtel
Benelux Projects Sp. z o.o. - Montaż urządzeń
Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. sp.k - Zarządzanie strategiczne oraz ryzykiem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, 
a także innym podmiotom, 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 Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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 Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.
5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki 
ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2021
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