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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42247-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego
2018/S 020-042247
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Iwasińska (Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami)
Tel.: +48 225229542
E-mail: anna.iwasinska@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Serwis Zarządczej Hurtowni Danych (2)
Numer referencyjny: DZZK/84/DRI/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
72611000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie, przez 18 miesięcy od daty uruchomienia serwisu, usług serwisowych dla funkcjonującego w
infrastrukturze Zamawiającego Systemu, złożonego z hurtowni danych, systemu zasilającego hurtownię danymi
z systemów zewnętrznych, algorytmów transformacji oraz systemu raportującego klasy Business Intelligence.
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Serwis ma być świadczony co najmniej w dni robocze, w godz. 8:00-18:00. Wydłużenie dostępności serwisu
stanowi kryterium nr II oceny ofert. W zakres serwisu wchodzą również: cykliczne (nie rzadziej niż raz na
3 miesiące) przeglądy Systemu, w tym kontrola i poprawa integralności oprogramowania bazodanowego,
weryfikacja wydajności i pojemności Systemu oraz porady telefoniczne/mailowe.
Uruchomienie serwisu nastąpi po okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia Umowy, w którym
Wykonawca zobowiązany będzie do szczegółowego zapoznania się z funkcjonowaniem Systemu, który będzie
serwisował.
Zakres opcji opisano w cz. II.2.11).
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 867 560.98 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
72263000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrala Zamawiającego w Warszawie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe: Świadczenie, przez 18 miesięcy od daty uruchomienia serwisu, usług serwisowych
(diagnozowanie i usuwanie wad, dostarczanie nowych wersji, aktualizacja dokumentacji) dla funkcjonującego w
infrastrukturze Zamawiającego Systemu, złożonego z hurtowni danych, systemu zasilającego hurtownię danymi
z systemów zewnętrznych, algorytmów transformacji oraz systemu raportującego klasy Business Intelligence.
Serwis ma być świadczony co najmniej w dni robocze, w godz. 8:00-18:00. Wydłużenie dostępności serwisu
stanowi kryterium nr II oceny ofert (zgodnie z cz. XXIII ust. 4 SIWZ). W zakres serwisu wchodzą również:
cykliczne (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) przeglądy Systemu, w tym kontrola i poprawa integralności
oprogramowania bazodanowego, weryfikacja wydajności i pojemności Systemu oraz porady telefoniczne/
mailowe.
Uruchomienie serwisu nastąpi po okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia Umowy, w którym
Wykonawca zobowiązany będzie do szczegółowego zapoznania się z funkcjonowaniem Systemu, który
będzie serwisował - na ten cel przewidziano okres 7 dni, poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usług
serwisowych.
Zamówienia opcjonalne opisano w cz. II.2.11 niniejszego ogłoszenia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie dostępności serwisu / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamówienia opcjonalne obejmują:
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a) prace dotyczące modyfikacji i rozwoju Systemu, w wymiarze do 210 dni roboczych („MD”) w całym okresie
obowiązywania umowy;
b) przedłużenie okresu świadczenia serwisu maksymalnie o 18 miesięcy od zakończenia zamówienia
podstawowego, w tym: (i) 1, 2 lub 3-krotnie o okresy 6-miesięczne, albo (ii) 1 raz o 12 miesięcy + 1 raz o 6
miesięcy, albo (iii) 1 raz o 18 miesięcy;
c) prace dotyczące Asysty przy wdrożeniu modyfikacji Systemu w soboty, w wymiarze do 18 sobót w całym
okresie obowiązywania umowy z wyłączeniem świąt, jako 18 indywidualnych okresów 1-dniowych.
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

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: 2017/S 163-336200

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
Nazwa:
Serwis Zarządczej Hurtowni Danych (2)
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/01/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
CA Consulting S.A.
Al. Jerozolimskie 81
Warszawa
02-001
Polska
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Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 567 560.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 362 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu ograniczonego, z wykorzystaniem skrócenia terminów
przetargowych ze względu na pilną potrzebę jego udzielenia (postępowanie niniejsze stanowi powtórzenie
postępowania unieważnionego ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2018
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