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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8961559770
Adres pocztowy: Wrocławska 111
Miejscowość: Ratowice
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Dziedzic
E-mail: przetargi@zgkczernica.pl
Tel.: +48 713180173
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkczernica.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.zgkczernica.pl/zamowienia-publiczne-2/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi wodociągowo-kanalizacyjne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„ Wdrożenie e-usług na terenie gminy Czernica przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: DKA.260.8.3.2021.DD

II.1.2)

Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie e-usług wraz z systemem do zdalnego odczytu wodomierzy z
wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych oraz zakup wodomierzy i nakładek na wodomierze
na potrzeby Odbiorców usług ZGK Czernica Sp. z o. o. na terenie gminy Czernica w ramach projektu pn.:
„Wdrożenie e-usług na terenie gminy Czernica przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.
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o.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
32270000 Cyfrowa aparatura nadawcza
38300000 Przyrządy do pomiaru
38421100 Wodomierze
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
32441000 Sprzęt telemetryczny
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo dolnośląskie, Powiat Wrocław, Gmina Czernica

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie e-usług wraz z systemem do zdalnego odczytu wodomierzy z
wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych oraz zakup wodomierzy i nakładek na wodomierze
na potrzeby Odbiorców usług ZGK Czernica Sp. z o. o. na terenie gminy Czernica w ramach projektu pn.:
„Wdrożenie e-usług na terenie gminy Czernica przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.
o.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
1) dostawa wodomierzy do pomiaru przepływu zimnej wody w liczbie 5000szt.;
2) dostawa urządzeń na wodomierze główne (nakładek GSM na wodomierze służących do odczytu stanu
wodomierza i przesyłu danych do systemu informatycznego) w liczbie 5000szt.;
3) usługi telemetrycznej GSM (M2M/loT) w liczbie 5000szt., zapewniającej łączność między urządzeniami
zamontowanymi na wodomierzach a systemem informatycznym do zdalnego odczytu wodomierzy, świadczona
przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;
4) wdrożenie i uruchomienie w modelu SaaS na serwerach Wykonawcy systemu informatycznego do zdalnego
odczytu wodomierzy zapewniającego rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie na
potrzeby Zamawiającego danych odczytanych z wodomierzy – licencje i dostęp do systemu informatycznego
przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;
5) dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego udostępnienie e-usług
na terenie gminy Czernica w liczbie 18 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji znajdują się załączniku nr 1 do SWZ
stanowiący opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pn.: „ Wdrożenie e-usług na terenie gminy Czernica przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.” nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co najmniej:
- dwa wdrożenia systemu do zdalnego odczytu wodomierzy, które obejmowało dostawę nakładek na
wodomierze służące do odczytu danych z wodomierza i rejestrujących przepływ wody wraz z transmisją danych
przy użyciu usługi telemetrycznej GSM w ilości minimum 2000 szt. każde, oraz
- dwa wdrożenia systemu co najmniej 8 e-usług wraz z integracją z systemami dziedzinowymi, portalem usług
publicznych oraz aplikacją mobilną (Android, iOS), o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł każde.
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację
zamówienia w tym:
• Kierownika / Koordynatora Zespołu Wykonawcy, posiadającego wykształcenie wyższe oraz certyfikat co
najmniej Prince2 Foundation lub równoważny (za równoważny zostanie uznany certyfikat, który potwierdzi
umiejętność stosowania jakichkolwiek opisanych i powszechnie dostępnych metodyk zarządzania projektami
informatycznymi). Osoba ta musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach dotyczących utworzenia i
udostępnienia e-usług o wartości min. 400 000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych) każdy.
• Analityka posiadającego wykształcenie wyższe oraz wiedzę i doświadczenie w planowaniu wdrażania
systemów informatycznych oraz uczestniczył w realizacji co najmniej 2 projektów o wartości min. 400 000,00 zł
brutto (czterysta tysięcy złotych) każdy – w zakresie przygotowania e-usług.
• Programistę posiadającego doświadczenie w integrowaniu rozwiązań Systemów dziedzinowych z
platformą EOD, tj. udział w co najmniej 2 projektach w ramach których przeprowadzono integrację systemów
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dziedzinowych z EOD, każdy projekt na kwotę min. 400 000 zł brutto (czterysta tysięcy złotych). Wskazana
osoba musi uczestniczyć w procesie tworzenia oprogramowania oraz w procesie utrzymania systemów w
okresie pełnienia serwisu przez Wykonawcę.
• Wdrożeniowca systemów informatycznych, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył wykonując prace wdrożeniowe, w co
najmniej dwóch zamówieniach obejmujących dostawę i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
wskazanym w Projekcie umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/12/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/12/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
2. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w
ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer zostanie podany
Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu
Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą
zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty
zabezpieczenia;
4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o., ul.
Wrocławska 111, 55-003 Ratowice;
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że
zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224787700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
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przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2021

