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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
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) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS
Numer referencyjny: CI.ZP.261.10.2019

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-
usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.
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 sprawieniniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11
Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:zp.ci@pw.edu.pl
https://www.ci.pw.edu.pl/
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000
72268000
72265000
72263000
72262000
72210000
72212000
72211000
72240000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot Umowy wykonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie i Płocku.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-
usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.
2) W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług
ePWdla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS Wykonawca musi
zaprojektować,wybudować i wdrożyć niżej wymienione moduły:
a) Moduł podglądu wydanej decyzji administracyjnej w ramach systemu ePW-MojePW,
b) Moduł rejestracji na zajęcia w ramach systemu ePW-Asystent WKU,
c) Moduł Informacyjny w ramach systemu ePW-MojePW,
d) Moduł Komunikacja w ramach systemu ePW-Zdarzenia.
3) 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 sprawieniniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11
WzoruUmowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (zespołu wdrożeniowego) przeznaczonych do
realizacjizamówienia / Waga: 35%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%

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
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w sprawieniniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11
WzoruUmowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający wyznaczył termin na wykonanie ww. zamówienia do 29.11.2019 r., a datą końcową realizacji
projektu i jego rozliczenia jest 31.12.2019 r. Wobec powyższych terminów istnieje duże ryzyko, a nawet
pewność, że przy 35–dniowym terminie na składanie ofert, Wykonawca nie zrealizowałby zamówienia.
Ponadto,istnieje ryzyko, że żaden Wykonawca nie złożyłby oferty.
Skrócenie terminu składania ofert na 15–dniowy, nie wynika z winy Zamawiającego, ale z okoliczności
niezależnych od niego. Zamawiający nie miał wpływu na termin udostępnienia aplikacji Mobilnej mobilny USOS
przez MUCI i pomimo dochowania należytej staranności nie mógł przewidzieć, kiedy ta aplikacja zostanie
oddana do użytku.
Zatem, aby Zamawiający mógł prawidłowo zrealizować, rozliczyć i tym samym prawidłowo zakończyć ww.
projekt zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (przeprowadzenie postępowania w jak najkrótszym
terminie). Nieprzeprowadzenie przedmiotowego postępowania prowadziłoby do niepełnej realizacji projektu.

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: 2019/S 105-256299

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/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-076210

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

Postępowanie zostało unieważnione.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256299-2019:TEXT:PL:HTML
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Uzasadnienie:
Zamawiający nie dokonał zmiany terminów składania i otwarcia ofert dla
niniejszego postępowania na utworzonej karcie postępowania w miniPortalu. Jednocześnie
Zamawiający 13 czerwca 2019 r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert z 14.06.2019 r.
na 1.07.2019 r. W tym samym dniu przekazał również sprostowanie ogłoszenia
o zamówieniu w ww. zakresie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający nie
dokonał jednak zmiany terminu składania i otwarcia ofert do upływy pierwotnego terminu
na miniPortalu, poprzez który Wykonawcy dokonują czynności składania ofert. Pierwotny
termin składania ofert upłynął 14.06.2019 r. o godz. 10:00, natomiast pierwotny termin
wyznaczony na otwarcie ofert upłynął 14.06.2019 r. o godz. 14:00. Po upływie terminu
wyznaczonego na otwarcie ofert system opublikował klucz prywatny, a więc pozwoliłby
Zamawiającemu na zapoznanie się z treścią ofert złożonych w pierwotnym terminie (gdyby
takie oferty zostały złożone poprzez miniPortal), a przed upływem nowego terminu na ich
otwarcie, jaki został wyznaczony przez nowe brzmienie dokumentacji przetargowej.
Ponadto, brak zmiany ww. terminu na karcie postępowania w miniPortalu
spowodował rozbieżności tych samych informacji zawartych w treści SIWZ i ogłoszenia
o zamówieniu, a treścią zamieszczoną w ww. systemie, służącym do składania ofert.
Rozbieżności te mogłoby zagrozić równemu traktowaniu Wykonawców i jednocześnie
mogłyby ograniczyć liczbę potencjalnych Wykonawców, którzy mogą złożyć w nim ofertę.
Podstawowym warunkiem umożliwiającym Wykonawcom złożenie oferty w postępowaniu
jest uzyskanie przez nich wiedzy o takiej możliwości, w tym wiedzy o przedłużeniu terminu
na składanie ofert.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93
ust. 1 pkt 7) PZP, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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
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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:
28/06/2019


