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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Powiat Tatrzański
736–17–20–593
ul. Chramcówki 15
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Zając, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500
Zakopane
Tel.:  +48 182023930
E-mail: zp@powiat.tatry.pl 
Faks:  +48 182017104
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.tatry.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz
dostawę sprzętu komputerowego – część 2 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZP.272.15.2017

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę
oprogramowania i sprzętu informatycznego – część 2: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Geodezyjnego
Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb

mailto:zp@powiat.tatry.pl
www.powiat.tatry.pl
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Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, w ramach realizacji projektu pn. „E-usługi w
informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim”, która w szczególności swym zakresem obejmuje:
1. Pakiet nr 1 – Wykonanie dostawy Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem
e-usług oraz konwersji i dostosowania danych z obecnie eksploatowanych systemów i baz danych do jednej
zintegrowanej bazy danych,
2. Pakiet nr 2 – Dostawa sprzętu komputerowego,
3. Pakiet nr 3 – UPS-y i przenośne stacje robocze,
4. Pakiet nr 4 – Skaner,
zgodnie ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia „OPZ” będącymi załącznikami nr 7 – nr 10 do
przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 625 633.33 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 – Dostawa Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz
konwersja i dostosowanie danych z obecnie eksploatowanych systemów i baz danych do jednej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48422000
48612000
72263000
72310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą częścią zamówienia muszą zostać zrealizowane w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego
dostawę Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług do obsługi i
prowadzenia części powiatowej, Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z konwersją
i dostosowaniem danych z obecnie eksploatowanych systemów i baz danych do jednej zintegrowanej bazy
danych, dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, w ramach
realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim”, która swym zakresem
obejmuje:
1) Wykonanie dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu
Informatycznego wraz z silnikiem bazy danych,
2) Wykonanie dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Geoportalu wraz z następującymi e-usługami:
a) E-usługa obsługi wszystkich interesantów,
b) E-usługa obsługi geodetów,
c) E-usługa obsługi inwestorów i projektantów,
d) E-usługa nieodpłatnego pozyskiwanie danych z bazy danych EGiB,
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e) E-usługa obsługi komorników,
f) E-usługa obsługi rzeczoznawców,
3) Wykonanie konwersji i dostosowania danych z obecnie eksploatowanych systemów i baz danych do jednej
zintegrowanej bazy danych,
4) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisu oprogramowania wobec dostarczonego i zrealizowanego
przedmiotu zamówienia,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ” stanowiącym załącznik nr 7 do
przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis / Waga: 25%
Cena - Waga: 60%

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: RPMP.02.01.04-12-0073/16, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E-
usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – Sprzęt komputerowy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
30231100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą częścią zamówienia muszą zostać zrealizowane w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego
dostawę wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem,
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, w ramach realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w
Powiecie Tatrzańskim”, która swym zakresem obejmuje::
1) Wykonanie dostawy zestawu komputerowego z oprogramowaniem, stanowisko dwumonitorowe typ 1 – 2
sztuki,
2) Wykonanie dostawy zestawu komputerowego z oprogramowaniem, stanowisko dwumonitorowe typ 2 – 3
sztuki,
3) Wykonanie dostawy zestawu komputerowego z oprogramowaniem, stanowisko dwumonitorowe typ 3 – 10
sztuk,
4) Wykonanie dostawy terminala komputerowego dwumonitorowego – 6 sztuk,
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5) Zakup zestawu do bezpiecznego uwierzytelniania – 30 sztuk,
6) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu
zamówienia,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ” stanowiącym załącznik nr 8 do
przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%

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: RPMP.02.01.04-12-0073/16, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E-
usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – UPS-y i przenośne stacje robocze
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
31682500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą częścią zamówienia muszą zostać zrealizowane w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego
dostawę wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem,
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, w ramach realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w
Powiecie Tatrzańskim”, która swym zakresem obejmuje::
1) Wykonanie dostawy zasilacza awaryjnego UPS – 18 sztuk,
2) Wykonanie dostawy przenośnej stacji roboczej – 2 sztuki,
3) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu
zamówienia,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ” stanowiącym załącznik nr 9 do
przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20%



5 / 10

Cena - Waga: 60%

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: RPMP.02.01.04-12-0073/16, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E-
usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 – Skaner
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30216110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą częścią zamówienia muszą zostać zrealizowane w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego
dostawę wraz z wdrożeniem urządzeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki
15, 34-500 Zakopane, w ramach realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie
Tatrzańskim”, która swym zakresem obejmuje::
1) Wykonanie dostawy skanera – 1 sztuka,
2) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu
zamówienia,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ” stanowiącym załącznik nr 10
do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

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: RPMP.02.01.04-12-0073/16, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E-
usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
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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 182-372242

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: ZP.272.15.2017

Część nr: 1

Nazwa:
Pakiet nr 1 – Dostawa Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz
konwersja i dostosowanie danych z obecnie eksploatowanych systemów i baz danych do jednej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/11/2017

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
GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.
679–294–36–30
ul. Mała Góra 30
Kraków
30-864
Polska
Tel.:  +48 123977995
E-mail: biuro@geomatyka-krakow.pl 
Faks:  +48 123977952
Kod NUTS: PL213
Adres internetowy:www.geomatyka-krakow.pl

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:372242-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@geomatyka-krakow.pl
www.geomatyka-krakow.pl
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 447 650.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 518 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.272.15.2017

Część nr: 2

Nazwa:
Pakiet nr 2 – Sprzęt komputerowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/11/2017

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
Advanced Business Systems Sp. z o.o.
679–27–72–588
ul. Pułkownika Dąbka 8
Kraków
30-732
Polska
Tel.:  +48 122900312
E-mail: biuro@absystems.pl 
Faks:  +48 122929547
Kod NUTS: PL213
Adres internetowy:www.absystems.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 93 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 93 970.73 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.272.15.2017

Część nr: 3

Nazwa:

mailto:biuro@absystems.pl
www.absystems.pl
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Pakiet nr 3 – UPS-y i przenośne stacje robocze

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/11/2017

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
Advanced Business Systems Sp. z o.o.
679–27–72–588
ul. Pułkownika Dąbka 8
Kraków
30-732
Polska
Tel.:  +48 122900312
E-mail: biuro@absystems.pl 
Faks:  +48 122929547
Kod NUTS: PL213
Adres internetowy:www.absystems.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 100.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 662.60 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.272.15.2017

Część nr: 4

Nazwa:
Pakiet nr 4 – Skaner

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

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

VI.4) Procedury odwoławcze

mailto:biuro@absystems.pl
www.absystems.pl
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579), przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się:
1) 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 utawy Pzp zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w punktach 6 i 7 ogłoszenia wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
9. Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI postanowieniami art.
179 – 198g ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2017
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