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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434367-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu
2019/S 178-434367

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych, pok. 104
Tel.:  +48 226671704
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl 
Faks:  +48 226671733/36
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Rozwój i utrzymanie Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT)
Numer referencyjny: TZ/271/40/17

II.1.2) Główny kod CPV
72253200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sekretariatDZP@zus.pl
http://www.zus.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie rozwoju i utrzymania
Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT), w dwóch lokalizacjach w Warszawie, przez okres 48 miesięcy od
daty podpisania umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) dostawy Sprzętu i licencji w ramach Migracji SZT oraz przeprowadzenia Migracji SZT zgodnie z
wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ;
2) świadczenia Usług Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2
SIWZ;
3) świadczenia Usług dodatkowych w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 6 do wzoru umowy, który stanowi
Załącznik nr 2 SIWZ;
4) dostawy licencji i świadczenia usług w ramach Rozwoju funkcjonalnego SZT w zakresie zgodnym z
Załącznikiem nr 2 i 3 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ;
5) przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w związku z Migracją SZT oraz Rozwojem funkcjonalnym SZT.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72240000
72260000
80510000
48000000
30233000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dwie lokalizacje w Warszawie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie rozwoju i utrzymania
Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT), w dwóch lokalizacjach w Warszawie, przez okres 48 miesięcy od
daty podpisania umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) dostawy Sprzętu i licencji w ramach Migracji SZT oraz przeprowadzenia Migracji SZT zgodnie z
wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ;
2) świadczenia Usług Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2
SIWZ;
3) świadczenia Usług dodatkowych w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 6 do wzoru umowy, który stanowi
Załącznik nr 2 SIWZ;
4) dostawy licencji i świadczenia usług w ramach Rozwoju funkcjonalnego SZT w zakresie zgodnym z
Załącznikiem nr 2 i 3 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ;
5) przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w związku z Migracją SZT oraz Rozwojem funkcjonalnym SZT.
3. Termin realizacji zamówienia:
1) Dostawa Sprzętu i licencji w ramach Migracji SZT oraz przeprowadzenie Migracji SZT – w terminie do 26
tygodni od dnia zawarcia Umowy;
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2) Świadczenie Usług Wykonawcy i Usług dodatkowych – w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
3) Dostawa licencji i świadczenie usług w ramach Rozwoju funkcjonalnego SZT – od dnia zakończenia Migracji
SZT do dnia zakończenia Umowy (do upływu 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 119-292026

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: TZ/271/40/17

Nazwa:
Rozwój i utrzymanie Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 1 i 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie
przekazał Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U. U.E.
Ponieważ wada ta dotyczy czynności, których dokonanie lub zaniechanie mogło mieć wpływ na wynik
postępowania, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uprawniony jest do wystąpienia do sądu o unieważnienie
umowy.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292026-2019:TEXT:PL:HTML
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W postępowaniu doszło do naruszenia prawa, którego usunięcia nie można było dokonać. Ponieważ
naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik postępowania a zawarta umowa mogłaby podlegać unieważnieniu
dlatego konieczne stało się unieważnienie postępowania.
W dniu 13.08.2019 r., przy kolejnej zmianie terminu składania ofert z 19.08.2019 r. na 11.09.2019 r.,
Zamawiający zamieścił informacje o przesunięciu terminu składania ofert na swojej stronie internetowej i
na platformie miniPortal UZP, jednakże jednocześnie nie przekazał Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu
do Dz.U. U.E. Dopiero przesłanie i opublikowanie Sprostowania w Dz.U. U.E. wraz z informacją na stronie
internetowej i platformie miniPortal UZP stanowiłoby skuteczną zmianę terminu składania ofert na 11.09.2019 r.
W związku z tym, że ostatni termin składania ofert opublikowany w Dz.U. U.E. upłynął 19.08.2019 r., a
Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert, nie można było przywrócić terminu składania ofert w
niniejszym postępowaniu.
W związku z powyższym w dniu 29.08.2019 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2019

mailto:odwolania@uzp.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

