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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133937-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kalisz: Usługi wdrażania oprogramowania
2012/S 82-133937

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul.
Kościuszki 1a, pok. nr 421, Stanowisko ds. GIS na IV piętrze, wejście A
Osoba do kontaktów: Paweł Luciński
62-800 Kalisz
POLSKA
Tel.:  +48 625049721
Faks:  +48 627654307
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kalisz.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem mapy akustycznej miasta Kalisza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miasto
Kalisz.
Kod NUTS PL416

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133937-2012:TEXT:PL:HTML
www.kalisz.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (ang. Geographical
Information Systems - Systemy Informacji Geograficznej), w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (zwanym dalej w
ogłoszeniu „UM”) jako Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem i opracowaniem mapy
akustycznej miasta Kalisza.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Przygotowanie projektu technicznego przez wykonanie analizy przedwdrożeniowej adekwatnej do
przedmiotu zamówienia, w tym opracowania i dostarczenia stosownej dokumentacji projektowej (technicznej,
eksploatacyjnej), a w szczególności do opracowania tzw. projektu Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej
Miasta Kalisza,
a) dostarczenie oprogramowania:
— Serwera bazodanowo - aplikacyjnego wewnętrznego – służącego realizacji procesów administracyjnych oraz
obsłudze MSIP wewnątrz UM,
— Serwera bazodanowo - aplikacyjnego zewnętrznego – obsługującego geoportal UM,
— Dostarczenie kompletu licencji na dostarczone oraz opracowane i wdrożone w ramach zamówienia
oprogramowanie i inne produkty informatyczne.
b) Wykonanie usług:
— Instalacji i konfiguracji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania MSIP na serwerach sprzętowych,
— Instalacji, konfiguracji i ładowania danych,
— Przeszkolenia użytkowników i administratora systemu.
c) Dostawy serwerów dla zapewnienia obsługi systemu wg. minimalnych wymagań zamawiającego opisanych w
pkt. 1.1.2.5 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik do SIWZ.
2.2. Opracowanie i wykonanie mapy akustycznej miasta Kalisza w tym:
a) opracowanie mapy akustycznej w granicach administracyjnych miasta Kalisza wraz kompleksowym
systemem do jej zarządzania oraz włączeniem jej do MSIP w Kaliszu jako elementu składowego,
b) wykonanie ortofotomapy miasta Kalisza, opracowanej na podstawie nalotu wykonanego przez Wykonawcę
w terminie i przy spełnieniu warunków pogodowych zgodnie z wytycznymi technicznymi K-2.7 „Zasady
wykonywania prac fotolotniczych”,
c) wykonanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) miasta Kalisza.
2.3 Asystę techniczną po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (w tym konsultacji związanych z obsługą
systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji.
2.4 Udzielenie minimum 36-miesięcznej bezpłatnej gwarancji i serwisu gwarancyjnego licząc, od dnia
następnego po podpisaniu protokołu końcowego, na wdrożone i dostarczone oprogramowanie oraz wykonane
usługi.
3. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia oraz szczegóły
wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały również w projekcie umowy oraz „Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia” stanowiących załączniki do SIWZ.
4. Realizacja zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72263000, 48000000, 38221000, 72268000, 72224100, 72240000, 80500000, 90742200, 71354000,
90712100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 298 999,31 PLN
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Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 75
2. Przedłużona gwarancja na przedmiot zamówienia i świadczenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. Waga
25

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WGK.271.01.4.2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 230-373346 z dnia 30.11.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.4.2012

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Wykonawcy występujący wspólnie – Konsorcjum w składzie: Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
S.A., ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice – pełnomocnik Konsorcjum; MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100
Tarnów; SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna
ul. Dworcowa 56
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.:  +48 322319478
Faks:  +48 323011077

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 500 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 298 999,31 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373346-2011:TEXT:PL:HTML
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Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonanie zdjęć lotniczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) 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.
2) 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.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4) 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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) 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. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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3. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w
ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.4.2012

www.uzp.gov.pl

