
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

04-04-2019

Termin składania ofert

15-04-2019

Numer ogłoszenia

1177586

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w 
Słubicach ul. Krótka 9, 69-100 Słubice z dopiskiem: Oferta w "Przetargu na wdrożenie systemu 
zarządzania sieciami wod-kan", Znak sprawy nr ZP15/POIIS/2019 ". Nie otwierać przed terminem 
otwarcia ofert. Zaleca się włożyć ofertę do jeszcze jednej koperty wewnętrznej, zaadresowanej na 
adres Wykonawcy, co pozwoli zwrócić ofertę bez jej otwierania w razie gdyby oferta wpłynęła po 
terminie składania ofert. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w 
niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym 
terminie obciążają Wykonawcę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Dariusz Kuczyński - Kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt (Dział Nadzoru Techniczno-Eksploatacyjnego) adres e-mail 
kontakt@zuws.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 758 26 65

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i udzielenie licencji inteligentnego systemu do 
zarzadzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa: GIS, e-usług wraz z dodatkowymi modułami 
biznesowymi/ oprogramowania dziedzinowego oraz przeniesieniem obecnie posiadanej bazy 
danych, dostawa infrastruktury sprzętowej, konfiguracja i uruchomienie GIS, e-usług oraz 
modułów biznesowych/ oprogramowania dziedzinowego, prowadzenie szkoleń z obsługi systemu 
dla pracowników Zamawiającego oraz dla administratorów systemu, integracja z obecnie 
posiadanymi systemami oraz obsługa serwisowa/asysta po wdrożeniu. Wymagany zakres 
funkcjonalny oferowanego oprogramowania musi obejmować obsługę obszarów: System 
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Informacji Przestrzennej GIS z modułami, Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – e-BOK, Biling, 
Biuro Obsługi Klienta, Raporty i analizy, Sprzedaż, Zakup, Zlecenia, Kadry i Place, Terminarz, 
Zarządzanie brygadami w terenie, eSprawozdania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: słubicki Miejscowość: Słubice 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest wdrożenie inteligentnego systemu klasy GIS do zarządzania 
majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, czyli dostawa i wdrożenie systemu informacji 
przestrzennej (GIS – Geographic Information System) w celu zwiększenia jakości zarządzania 
siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez ZUWŚ Sp. z o.o. Głównym celem jest 
inwentaryzacja posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego z dotychczasowych 
dokumentów. System umożliwi pracownikom Spółki bezpośredni dostęp do dokumentacji sieci, 
planowanie inwestycji, obsługę zdarzeń awaryjnych i wyłączeń, warunków technicznych, 
uzgodnień terenowych oraz analizę danych pomiarowych. Dodatkowo system zostanie 
rozszerzony o tzw. e-usługi, które umożliwią lepszą współpracę z mieszkańcami gminy – 
umożliwi m.in. informowanie o awariach i wyłączeniach (wraz z usługą powiadamiania SMS), 
wydawanie warunków, zgłoszenie awarii, obsługę płatności itd.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i udzielenie licencji inteligentnego systemu do 
zarzadzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa: GIS, e-usług wraz z dodatkowymi modułami 
biznesowymi/ oprogramowania dziedzinowego oraz przeniesieniem obecnie posiadanej bazy 
danych, dostawa infrastruktury sprzętowej, konfiguracja i uruchomienie GIS, e-usług oraz 
modułów biznesowych/ oprogramowania dziedzinowego, prowadzenie szkoleń z obsługi systemu 
dla pracowników Zamawiającego oraz dla administratorów systemu, integracja z obecnie 
posiadanymi systemami oraz obsługa serwisowa/asysta po wdrożeniu. Wymagany zakres 
funkcjonalny oferowanego oprogramowania musi obejmować obsługę obszarów: System 
Informacji Przestrzennej GIS z modułami, Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – e-BOK, Biling, 
Biuro Obsługi Klienta, Raporty i analizy, Sprzedaż, Zakup, Zlecenia, Kadry i Place, Terminarz, 
Zarządzanie brygadami w terenie, eSprawozdania

Kod CPV

48000000-8
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Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia;
CPV 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania;
CPV 72263000-6 Usługi wdrożenia oprogramowania;
CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego;
CPV 48820000-2 Serwery.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w zakresie dostawy i instalacji 
infrastrukrury sprzętowej w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w zakresie dostawy i instalacji 
systemów, udzielenia licencji w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w zakresie wdrożenia 
systemów w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przez okres 12 
miesięcy usługę obsługi serwisowej wdrożonych rozwiązań. Dniem rozpoczęcia świadczenia 
obsługi serwisowej będzie dzień podpisania protokołu zakończenia wdrożenia, potwierdzającego 
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie o którym mowa w ust. 1.

Załączniki

• Tom 1 SIWZ IDW
• Tom 2 Kontrakt

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

a) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również należycie realizuje co najmniej dwa zamówienia polegające na 
dostawie i wdrożeniu autorskiego systemu informatycznego Wykonawcy w przedsiębiorstwach 
wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każde, obejmujące 
wdrożenie e-usług na min. 3 poziomie interakcji wraz z pozostałymi modułami dziedzinowymi 
wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia tj.: Biuro Obsługi Klienta, Biling, Raporty i 
analizy, Sprzedaż, zrealizowanych w ramach jednej umowy;
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie realizuje co najmniej dwa zamówienia 
polegające na dostawie i wdrożeniu autorskiego systemu informatycznego Wykonawcy w 
przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto 
każde, obejmujące wdrożenie modułów dziedzinowych co najmniej w zakresie: e-BOK, GIS, 
Biuro Obsługi Klienta, Biling, Raporty i analizy, Sprzedaż, zrealizowanych w ramach jednego 
zamówienia i/lub aktualizacji/rozbudowy autorskiego systemu informatycznego Wykonawcy.

 Poprzez autorski system informatyczny Zamawiający rozumie zbiór integralnych modułów 
dziedzinowych (obszarów/funkcjonalności), składających się na oprogramowanie/system jednego 
producenta, co do których pełne autorskie prawa majątkowe posiada jeden podmiot (producent). 
Poprzez aktualizację autorskiego systemu informatycznego Zamawiający rozumie dostawę 
dodatkowego, nowego modułu/obszaru i/lub uruchomienie szeregu nowych funkcjonalności, 
zrealizowanych w ramach zamówienia uzupełniającego, dodatkowego lub odrębnej 
umowy/aneksu. Poprzez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne Zamawiający rozumie 
przedsiębiorstwa, których przedmiotem działalności jest m.in. produkcja wody i odprowadzanie 
ścieków, działające w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 328 ze zm.)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Wdrożenia posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 
5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem systemów 
informatycznych klasy ZSI, doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma projektami 
informatycznymi polegającymi na wdrożeniu autorskiego systemu informatycznego klasy ZSI, 
uruchomionymi w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych;
b) 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Wdrożenia ds. GIS posiadającą wykształcenie wyższe, 
minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem systemów 
GIS, doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma projektami informatycznymi 
polegającymi na wdrożeniu autorskiego systemu GIS, uruchomionych w przedsiębiorstwach 
wodociągowo-kanalizacyjnych;
c) 3 osobami pełniących funkcję Wdrożeniowca, posiadających wykształcenie wyższe oraz 
minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem autorskich 
systemów informatycznych Wykonawcy;
d) 3 osobami pełniących funkcję Programisty, posiadających wykształcenie wyższe informatyczne 
oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z projektowaniem i 
rozbudową autorskich systemów informatycznych Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 
(słownie: pięćset tysięcy złotych);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: milion 
złotych);

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:
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a) zakresu terminu wykonania umowy w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły 
wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych 
rozstrzygnięć uprawnionych organów – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy 
wynikającej z tych okoliczności,
b) zakresu wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – 
stosownie do zmiany tej stawki,
c) wystąpienia innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie
z SIWZ – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 
zamówienia.
2. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postepowaniu wg Załącznika nr 4 do SIWZ;
2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania wg Załącznika nr 5 do SIWZ.
3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć opis przedmiotu zamówienia w zakresie funkcjonalności 
obligatoryjnych – wypełniony i podpisany w odpowiednim zakresie Załącznik 8 do SIWZ;
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, w tym:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert. b) aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
określonym w Rozdziale 6.1. ust. 1 pkt 2 lit. b),
2) zdolności technicznej i zawodowej: wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w rejestrze karnym (w odniesieniu 
do podmiotów zbiorowych, jak i urzędującego członka organów zarządzających lub nadzorczych), 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 
6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 
7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 
8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
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mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1785 ze zm.);
9) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, 
10) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1: Cena dostawy i instalacji GIS, e-serwisów, modułów, licencji, dostawy i instalacji 
sprzętu oraz obsługi serwisowej i asysty [CO]- w [ zł ] waga 40% 
Kryterium 2: Cena wdrożenia i integracji [CI]- w [ zł ] waga 20% 
Kryterium 3: Ocena jakościowa [J]- w [ zł ] waga 40%

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postepowania:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo,
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt. 13;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie/dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
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agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;
13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
14) Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.15, 
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności;
15) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
16) Wykonawcę będącego Spółką jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, 
za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 
3000 złotych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SPÓŁKA Z O. O.

Adres

Krótka 9

69-100 Słubice
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lubuskie , słubicki

Numer telefonu

95 758 2665

NIP

5980003799

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0033/16-00
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