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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387350-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
2017/S 189-387350

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Centrum Informatyzacji Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na
oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej.
Numer referencyjny: ZP/CI/04/2017

II.1.2) Główny kod CPV
72220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania
Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do
SIWZ.

mailto:zp.ci@pw.edu.pl
https://www.ci.pw.edu.pl/
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Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie
niniejszego zamówienia, Usług Dodatkowych opisanych w §5 Wzoru Umowy.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 680 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000
72230000
72253200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania Systemu SAP PW w zakresie modułów: HCM (w szczególności
PA, PY, PT, ESS), FI, FI-CA, CO, PS, MM, SD, FI-AA, RE/PM, PI, BW, BOBJ, HANA, polegające na:
1) dokonywaniu opłat maintenance do posiadanych przez Zamawiającego licencji SAP,
2) usuwaniu Usterek i Awarii oraz świadczeniu Konsultacji Zdalnych,
3) dostosowywanie Systemu SAP PW do zmieniających się przepisów prawa,
4) reprezentowaniu interesów Zamawiającego wobec producenta Oprogramowania w przypadku konieczności
rozwiązywania problemów instalacyjnych oraz problemów związanych z kodem Oprogramowania,
5) wykonywaniu Usług Dodatkowych: Szkoleń, Konsultacji na Miejscu oraz Usług Rozwojowych,
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do
SIWZ.
Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie
niniejszego zamówienia, Usług Dodatkowych opisanych w §5 Wzoru Umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie
niniejszego zamówienia, Usług Dodatkowych opisanych w §5 Wzoru Umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Wszystkie kryteria zostały wymienione w dokumentacji
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.1.6) 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 029-052106

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: ZP/CI/04/2017

Nazwa:
Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na
oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Quercus Sp. z o.o. – Lider
ul. Radosna 2
Zakrzewo
62-070
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
S&T services Sp. z o.o.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52106-2017:TEXT:PL:HTML
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ul. Postępu 21d
Warszawa
02-676
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Abile Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 970 692.68 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 20 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Prace w module FI-CA, PI, RE, PM, PS, ABAP, SAP BASIS.

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
3) Środki ochrony prawnej przysługują 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.
4) 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. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6) 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2017


