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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66913-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2023/S 023-066913

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Innobaltica Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: Równa 19/21
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 80-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Bielińska
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://innobaltica.pl/innobaltica/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych

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

II.1.1) Nazwa:
zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM)
Numer referencyjny: ZP/05/22

II.1.2) Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy 
Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM) w zakresie obsługi klientów instytucjonalnych i indywidualnych wraz z 
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systemem finansowo - księgowym oraz obsługą zgłoszeń serwisowych związanych z działaniem systemu Fala 
na poziomie aplikacji i infrastruktury technicznej.
2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 - Realizacja usługi eksperckiej w zakresie programowania, bezpieczeństwa danych oraz 
mechanizmów wykorzystujących AI/ML.
2) Zadanie nr 2 - Dostarczenie elementów systemu wsparcia, zintegrowanego ze wskazanymi przez
zamawiającego elementami systemu Fala.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 128 040.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48324000 Pakiety oprogramowania do sporządzania wykresów
48610000 Systemy baz danych
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
72223000 Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
72227000 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy
Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM) w zakresie obsługi klientów instytucjonalnych i indywidualnych wraz z
systemem finansowo - księgowym oraz obsługą zgłoszeń serwisowych związanych z działaniem systemu Fala
na poziomie aplikacji i infrastruktury technicznej.
2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 - Realizacja usługi eksperckiej w zakresie programowania, bezpieczeństwa danych oraz
mechanizmów wykorzystujących AI/ML.
2) Zadanie nr 2 - Dostarczenie elementów systemu wsparcia, zintegrowanego ze wskazanymi przez
zamawiającego elementami systemu Fala.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ) oraz w Projektowanych
Postanowieniach Umowy (stanowiących załącznik Nr 5 do SWZ).
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. tj.
polegających na powtórzeniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług eksperta – programisty.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, których realizacja będzie wymagała nie więcej
niż łącznie 4500 godzin pracy tego eksperta - programisty. Produktem pracy Wykonawcy będą: dokumentacja
techniczna/raport analityczny sporządzony na podstawie testowych konfiguracji lub wdrożone elementy
Systemu. Przedmiotem zamówienia będą określone powyżej produkty w zakresie: programowania, wsparcia
w zakresie aktualizacji, monitorowania bieżących procesów biznesowych w infrastrukturze, bezpieczeństwa
danych, wykorzystujących elementy AI/ML, dostarczenia elementów Systemu Wsparcia zintegrowanego ze
wskazanymi przez zamawiającego elementami Systemu FALA.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o którym mowa
w art. 95 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów
elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane jest w
PLN.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
18. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2023 r., przy czym:
Zadanie 1: do 15.06.2023 r.
Zadanie 2: do 31.07.2023 r.

01/02/2023 S23
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6



Dz.U./S S23
01/02/2023
66913-2023-PL

4 / 6

Poszczególne Etapy wykonania zamówienia określone zostały w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

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:
Źródło finansowania są środki UE:1) w ramach Zadania nr 1, pochodzące z instrumentu ELENA 
w ramachprogramu Horyzont 2020 (projekt pn.: „BIT SYSTEM for Pomorskie Region”, umowanr: 
ELENA-2017-084).2) wramach Zadania nr 2 są środki UE, pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata2014-2020 - umowa nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00.

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.1.8) 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: 2022/S 195-553323

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 nr: 1

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/01/2023

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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: ITSurance Group Sp. z o. o. - Lider konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Wernyhory 29
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-727
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Iconten Sp. z o.o. - członek konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-242
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 128 040.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 090 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Szacowana wartość zamówienia to: 5 253 040,00 zł netto w tym:
szacowana wartość w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi 4 128 040,00 zł oraz
szacowana wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, została ustalona na kwotę 1 125 000,00 zł.
Wartość zawartej umowy to: 2 570 700,00 zł brutto.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do 
której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.
6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX ustawy 
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023
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