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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502595-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne,
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2019/S 206-502595

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl 
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.261.13.2019

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. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 406 504.07 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot umowy wykonywany będzie w siedzibie zamawiającego w Warszawie i Płocku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-
usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.
W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług
ePW dla 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.
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 wsparcia oraz/lub usług dodatkowych na zasadach opisanych w §11 wzoru
umowy – Załącznik nr 9 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) wyznaczonych do realizacji
zamówienia / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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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 wsparcia oraz/lub usług dodatkowych na zasadach opisanych w §11 wzoru
umowy – Załącznik nr 9 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

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 127-310900

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:
Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/10/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Adres pocztowy: al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310900-2019:TEXT:PL:HTML
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Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
E-mail: sprzedaz@pentacomp.pl 
Tel.:  +48 224175726
Faks:  +48 224175711
Adres internetowy: https://www.pentacomp.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 405 504.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 432 050.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
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 29.1.2004 – 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;

mailto:sprzedaz@pentacomp.pl
https://www.pentacomp.pl/


Dz.U./S S206
24/10/2019
502595-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 5

24/10/2019 S206
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 5

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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2019


