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Ogłoszenie nr 510081936-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.: Dostawa sprzętu komputerowego (część 1
zamówienia) oraz dostawa i wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej użytkowanej przez zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i

Sulęczyno (część 2 zamówienia). 
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 538516-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny
22045423900000, ul. ul. Kartuska  12, 83-340  Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 0-58 684 73 41, e-mail wodociagi@sierakowice.pl, faks 0-58 684 73 41. 
Adres strony internetowej (url): www.pwik.sierakowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa sprzętu komputerowego (część 1 zamówienia) oraz dostawa i wdrożenie systemu
geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej użytkowanej przez
zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno (część 2 zamówienia).

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
POIŚ/ZP/2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (część 1 zamówienia) oraz
dostawa i wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej użytkowanej przez zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno
(część 2 zamówienia). 2. CZĘŚĆ nr 1 ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego według
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załącznika nr 1a do SIWZ, w tym: 1. SZAFA RACKOWA 42U wraz z wyposażeniem, 2.
SERWER w obudowie RACK, 3. Zasilacz UPS; 4. SWITCH; 5. ROUTER LAN, 6. ROUTER
LAN/WiFi, 7. Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym (komputer stacjonarny) 1 szt., 8.
URZĄDZENIA PRZENOŚNE ( typu tablet) 4 szt. 9. SERWER PLIKÓW – 1 szt. 3. CZĘŚĆ nr 2
ZAMÓWIENIA A) Dostawa i wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS. System ma
usprawniać dokumentowanie, zarządzanie, planowanie działań inwestycyjnych oraz
remontowych i konserwacyjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zamawiającego poprzez:
1. wyświetlanie danych rastrowych i wektorowych na mapach numerycznych pozyskanych z
PODGIK w Kartuzach; 2. nadanie atrybutów wprowadzonym sieciom wod-kan w postaci co
najmniej: długości, średnicy, stanu technicznego, własności, materiału, roku budowy, numeru
inwentaryzacyjnego, kierunku przepływu, istniejącej na sieci armatury, historii zdarzeń; 3.
wprowadzanie dla danego fragmentu sieci plików multimedialnych: filmów, zdjęć itp.; 4. ręczne
wprowadzania zmian w trasach sieci wod-kan, jak również sporządzania koncepcji planowanego
rozwoju sieci oraz informacji o występujących awariach; 5. tworzenie zestawień statystycznych i
analiz zebranych danych o przepływach w danych odcinkach sieci, raportów dot. napraw i
usuniętych awarii w terenie; 6. korzystanie z informacji wprowadzonych do systemu mapowego
jak i systemu GIS z nieograniczonej liczby stanowisk i urządzeń dostępowych, dla
upoważnionych pracowników zamawiającego; B) Do wyceny przedmiotu zamówienia należy
przyjąć, że: a) długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami, użytkowanej przez
zamawiającego wynosi ok. 500 km (+/- 20 km), b) długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami, użytkowanej przez zamawiającego wynosi - ok. 300 (+/- 20 km,); c) ilość przyłączy
wynosi- ok. 6500 (+/- 200 szt.). C) Zakres zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania GIS,
w tym: a) instalację i konfigurację systemu na serwerze zamawiającego (licencja serwerowa)
oraz na jednym stanowisku umożliwiającym wprowadzanie danych (licencja stanowiskowa); b)
pełne wdrożenie systemu poprzez: • wczytanie do systemu map numerycznych Gmin
Sierakowice i Sulęczyno pozyskanych przez Wykonawcę z PODGIK w Kartuzach oraz ich
kalibracja, • wyróżnienie na mapach istniejących przebiegów sieci wod-kan oraz obiektów
budowalnych (przepompowni wody - 3, przepompowni ścieków - 150 sieciowych i 160
przydomowych, ujęć wody - 20 oraz oczyszczalni ścieków- 2) kolorami oraz grubościami linii
wg uzgodnień roboczych z zamawiającym, • naniesienie sieci niezinwentaryzowanych oraz
poprawek lokalizacji sieci niewłaściwie zainwentaryzowanych na powyższych mapach wg
wskazań zamawiającego, jednak nie więcej 20 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci
wodociągowych. • przeszkolenie pracowników zamawiającego: o dwóch administratorów
oprogramowania - min. 3 - dniowe (18 godzin wykładowo – warsztatowych) szkolenie w
siedzibie zamawiającego, o nielimitowana liczba użytkowników systemu – min. 2 - dniowe (min.
12 godzin wykładowo – warsztatowych) w siedzibie zamawiającego; • wsparcie techniczne na
okres 36 miesięcy polegające na: o otrzymywaniu aktualnych wersji oprogramowania; o
otrzymywaniu pomocy technicznej, o otrzymywaniu informacji o najnowszych produktach; 4.
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji” podczas wykonywania kontraktu (załącznik nr 8 do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5

 
Dodatkowe kody CPV: 72300000-8, 30200000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Dostawa i wdrożenie systemu
geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej użytkowanej przez
zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. 2018.1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, pn. „Dostawa sprzętu komputerowego (część 1 zamówienia) oraz dostawa i
wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
użytkowanej przez zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno (część 2
zamówienia)”. Uzasadnienie faktyczne W przedmiotowym postępowaniu wystąpiła istotna zmiana
okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotowego
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, gdyż
Zamawiający powziął informację o niezgodności określenia przedmiotu zamówienia wobec art. 29
ust. 2, jednocześnie Zamawiający nie był w stanie w ustawowych termiach zgodnie z art. 38 ust.1
pkt 3) udzielić wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonać
czynności zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 6, gdyż zmiana opisu przedmiotu zamówienia wymaga
dłuższego czasu na przygotowanie niż termin do upływu terminu składania ofert.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. 2018.1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, pn. „Dostawa sprzętu komputerowego (część 1 zamówienia) oraz dostawa i
wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
użytkowanej przez zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno (część 2
zamówienia)”. Uzasadnienie faktyczne W przedmiotowym postępowaniu wystąpiła istotna zmiana
okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotowego
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, gdyż
Zamawiający powziął informację o niezgodności określenia przedmiotu zamówienia wobec art. 29
ust. 2, jednocześnie Zamawiający nie był w stanie w ustawowych termiach zgodnie z art. 38 ust.1
pkt 3) udzielić wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonać
czynności zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 6, gdyż zmiana opisu przedmiotu zamówienia wymaga
dłuższego czasu na przygotowanie niż termin do upływu terminu składania ofert.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


