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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kętrzyn
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 11
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Czepulonis
E-mail: m.czepulonis@miastoketrzyn.pl
Tel.: +48 897520572
Faks: +48 897520531
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miastoketrzyn.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
„Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Numer referencyjny: SO.271.12.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, na
który składa się poniższy zakres :
1) wdrożenie e-usług – dostawa, wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK) udostępniającego eusługi 3,4 poziomu dojrzałości, dostarczenie API do wymiany danych z systemem dziedzinowym;
2) dostawa, wdrożenie oraz zasilenie portalu SIP do prezentacji danych przestrzennych, między innymi MPZP,
SUiKZP, EMUiA, ewidencja działek, obszarów zdegradowanych oraz obszarów poddawnych rewitalizacji,
terenów inwestycyjnych, budynków i nieruchomości, zabytków, szlaki rowerowe, agroturystyka wraz z
uruchomieniem e-usług. Digitalizacja materiałów dot. MPZP oraz własności nieruchomości gminnych, tras
komunikacji, decyzji WZ, dróg oraz zasilenie portalu SIP zdigitalizowanymi materiałami;
3) zakup licencji dostępowych do systemu nadzoru dla nieograniczonej liczby użytkowników dla jednostek
podległych wraz z dostawą i montażem 30 modułów telemetrycznych
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 311 524.14 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
38421100 Wodomierze
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
32441000 Sprzęt telemetryczny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” składają się następujące elementy :
a) Wdrożenie e-usług – zbudowanie elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK) udostępniającego e-usługi 3,4
poziomu dojrzałości, dostarczenie API do wymiany danych z systemem dziedzinowym;
b) bezpłatna aplikacja mobilna dla mieszkańców miasta służąca do komunikacji Urząd – Mieszkaniec (czat,
wideo, konsultacje, itp.) dostępna na platformy Android, iOS;
c) dostawa, wdrożenie oraz zasilenie portalu SIP do prezentacji danych przestrzennych, między innymi MPZP,
SUiKZP, EMUiA, ewidencja działek, obszarów zdegradowanych oraz obszarów poddawnych rewitalizacji,
terenów inwestycyjnych, budynków i nieruchomości, zabytków, szlaki rowerowe, agroturystyka wraz z
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uruchomieniem e-usług. Digitalizacja materiałów dot. MPZP oraz własności nieruchomości gminnych, tras
komunikacji, decyzji WZ, dróg oraz zasilenie portalu SIP zdigitalizowanymi materiałami;
d) Zakup licencji dostępowych do systemu nadzoru dla nieograniczonej liczby użytkowników dla jednostek
podległych wraz z dostawą i montażem 30 modułów telemetrycznych w celu umożliwienia przesyłu danych z
liczników z siedziby Wnioskodawcy oraz 11 jednostek podległych.
e) dostawa, wdrożenie i konfiguracja serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem do celów realizacji
świadczenia e-usług;
f) dostawa, wdrożenie i konfiguracja macierzy dyskowej NAS;
g) dostawa, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania do wirtualizacji.
h) przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie administrowania i użytkowania
wdrażanych rozwiązań
i) opracowanie i dostawa materiałów instruktażowo-promocyjnych dotyczących wdrażanych rozwiązań.
3) Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług
dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny
proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp., dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.
Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług
zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu
zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy
produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach.
4) Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram
realizacji zamówienia, określający poszczególne etapy realizacji zadań. Harmonogram zostanie przedstawiony
Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 10 dni od daty podpisania umowy i będzie podstawą do
dokonywania rozliczeń za poszczególne etapy prac. Harmonogram musi odnosić się do wszystkich elementów
dostaw. Wykonawca zobligowany jest to przedstawienia w harmonogramie dat rozpoczęcia i zakończenia
etapów,
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w z1_ OPZ do SWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 311 524.14 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
RPWM.03.01.00-28-0024/20

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert to:
— Kryterium I – cena – waga 60 %,
— Kryterium II – okresu gwarancji – waga 30 %
__Kryterium III --zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - waga 10%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
2) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia,
umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości o poniżej wymienionych
kwalifikacjach i doświadczeniu :
a) Kierownik Projektu (1 osoba) : posiadająca wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letnie doświadczenie
na stanowisku kierownika projektu, certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation lub
równoważny, biorący udział na stanowisku kierownika projektu zamówieniach obejmujących:
- wdrożenie, zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM o
wartości zamówienia co najmniej 500 000,00 zł brutto.
- wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z digitalizacją materiałów planistycznych wraz z dodaniem
ich do wdrażanego systemu o wartości zamówienia co najmniej 180 000,00 zł brutto.
- wdrożenie e-usług udostępniających informację publiczną wraz z dostawą natywnej aplikacji mobilnej o
wartości zamówienie co najmniej 500 000 zł brutto.
b) Specjalista ds. danych przestrzennych (1 osoba) : posiadająca uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja
map” zgodnie z art. 43 pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, posiadająca doświadczenie w
wykonywaniu co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu mapy topograficznej;
c) Specjalista ds. rozwiązań „chmurowych” (1 osoba) : posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne, min. 3
letnie doświadczenie jako programista systemów informatycznych, min. 2 letnie doświadczenie jako programista
rozwiązań opartych o architekturę cloud, biorąca udział na stanowisku specjalisty ds. rozwiązań „chmurowych”
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w zamówieniu obejmującym wdrożenie i zasilenie odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem
technologii GSM o wartości zamówienia co najmniej 500 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza pełnienie ww. funkcji w projekcie przez jedną osobę.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące zał. nr 6 do SWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:00
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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: 20/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska
Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia sesji otwarcia ofert w terminie późniejszym, w przypadku
awarii, niedostępności sieci, problemów technicznych stwierdzonych podczas otwarcia ofert,
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska
Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia sesji otwarcia ofert w terminie późniejszym, w przypadku
awarii, niedostępności sieci, problemów technicznych stwierdzonych podczas otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 28.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
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: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021

