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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260742-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała: Usługi wdrażania oprogramowania
2017/S 128-260742

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Gmina Biała
Rynek 10
Biała
48-210
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sajonz
Tel.:  +48 774388559
E-mail: zp@biala.gmina.pl 
Faks:  +48 774387679
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.biala.gmina.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka samorządu terytorialnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia
efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne.
Numer referencyjny: GKZP.271.2.5.2017

II.1.2) Główny kod CPV
72263000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Kompleksowe dostarczenie oraz wdrożenie Systemu, którego głównym celem jest zwiększenie efektywności
i jakości zarządzania procesami administracyjnymi w zakresie dwóch obszarów dziedzinowych – podatków

mailto:zp@biala.gmina.pl
http://www.bip.biala.gmina.pl


Dz.U./S S128
07/07/2017
260742-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 4

07/07/2017 S128
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 4

i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, poprzez wdrożenie Systemu umożliwiającego
elektronizację obsługi procesów w tych obszarach w 10 jednostkach JST oraz podniesienie kompetencji
139 pracowników JST w zakresie tych dwóch obszarów oraz kompetencji ogólnych w zakresie jakości,
efektywności, usług elektronicznych, służących realizacji zadań w tych dwóch obszarach, w okresie realizacji
projektu.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 924 756.10 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72265000
79632000
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz
podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów
administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”, którego
głównym celem jest zwiększenie efektywności i jakości zarządzania procesami administracyjnymi w zakresie
dwóch obszarów dziedzinowych – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, poprzez
wdrożenie Systemu umożliwiającego elektronizację obsługi procesów w tych obszarach w 10 jednostkach
JST oraz podniesienie kompetencji 139 pracowników JST w zakresie tych dwóch obszarów oraz kompetencji
ogólnych w zakresie jakości, efektywności, usług elektronicznych, służących realizacji zadań́ w tych dwóch
obszarach, w okresie realizacji projektu.
System dostarczony i wdrożony zostanie w ramach projektu pn. „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów,
rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w
celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości systemu / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 50

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: WND-POWER.02.18.01-00-0026/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura



Dz.U./S S128
07/07/2017
260742-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 4

07/07/2017 S128
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 4

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 090-176321

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: GKZP.271.2.5.2017

Nazwa:
Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia
efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/06/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM Sp. jawna
ul. Partyzancka 5 A
Opole
45-801
Polska
E-mail: bok@netkoncept.com 
Kod NUTS: PL52
Adres internetowy:www.netkoncept.com
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 875 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 924 756.10 PLN
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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
Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
06-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się: w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ut. 8
– w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
06-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2017
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