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Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego
Kolejowe e-Bezpieczeństwo
24.04.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie
systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

 

20.07.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert. 

28.05.2018 - Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu
składani ofert.

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ nr 2, które wprowadzają modyfikację
SIWZ. W związku z modyfikacją SIWZ opublikowano także ujednolicone wersje zmienionych
dokumentów.

UWAGA! W związku z wprowadzoną modyfikacją SIWZ zmianie ulega termin składania ofert.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Nowy termin składania ofert to 13 czerwiec 2018 r, godz. 11:00

22.05.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W ząłącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ oraz ujednoliconą wersję OPZ.

15.05.2018 - Modyfikacja SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano modyfikację SIWZ w zakresie wzoru umowy. 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Doprecyzowanie wymagań i projektu Systemu.1.

Dostawę Systemu wraz z migracją danych z obecnych systemów, integracją z2.
powiązanymi systemami, w tym wykonanie interfejsów po stronie Systemu
wymaganych do integracji, dostarczenie kodów źródłowych, skryptów, plików
konfiguracyjnych i innych produktów prac niezbędnych do samodzielnej instalacji,
eksploatacji i rozwoju oprogramowania.

Przygotowanie i dostarczenie narzędzi wspierających realizację projektu, w tym3.
systemu do zarządzania Cyfrowym Dziennikiem Projektu, repozytorium
współdzielonego i serwera licencji Enterprise Architect.

Przygotowanie i dostarczenie środowisk programowych dla Systemu, w tym środowisk:4.
rozwojowego (deweloperskiego), testowego, pre-produkcyjnego, produkcyjnego.

Wdrożenie Systemu u Zamawiającego.5.

Przekazanie praw niematerialnych w tym licencji na komponenty Systemu,6.
przekazanie praw autorskich do kodów dedykowanych modułów i dostosowań
Systemu, przekazanie praw autorskich do materiałów szkoleniowych i dokumentacji.

Zapewnienie usługi utrzymani.7.

Przeprowadzenie i dokumentacja testów.8.

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji.9.

Wykonanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego.10.

Dostawę, instalację i konfigurację komponentów infrastruktury sprzętowej Systemu.11.



Termin realizacji:
Rozpoczęcie Sprintu 0 do 5 dni roboczych od podpisania umowy.1.

Dostawa infrastruktury do 4 tygodni od podpisania umowy.2.

Zakończenie wdrożenia i odbiór Systemu do 17.12.2018 r.3.

Usługa Utrzymania, Serwis i Asysta Techniczna od odbioru pierwszego wydania do 24.
lat po odbiorze ostatniego wydania.

Kryteria oceny:
Cena za wykonanie podstawowego zakresu Umowy (bez opcji) (C1) - 50%1.
w tym podkryteria:
1.1 Cena Wdrożenia i Asysty Technicznej (C1.1) - 40%
1.2 Cena Usług Serwisu (C1.2) - 10% 

Cena za roboczogodzinę Usług Utrzymania (opcja) (C2) - 10%2.

Koszt utrzymania Systemu przez okres 12 miesięcy (K) - 15%3.

Liczba dodatkowych roboczogodzin Asysty Technicznej (G) - 10%4.

Doświadczenie Kierownika Projektu (D) - 12%5.
w tym podkryteria:
5.1 Liczba projektów informatycznych o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto (milion
pięćset tysięcy złotych) zrealizowana przez Kierownika Projektu dla sektora
publicznego (w reżimie ustawy p.z.p.) (D1) - 3%
5.2 Liczba projektów informatycznych o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto (milion
pięćset tysięcy złotych) zrealizowana przez Kierownika Projektu przy wykorzystaniu
metodyki Scrum (D2) - 9%

Doświadczenie Analityka biznesowego (E) - 3 %6.

Termin składania ofert:

30 maja 2018 r. godz. 11:00

PLIKI DO POBRANIA

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
[pdf] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (144.2 KB)

https://bip.utk.gov.pl/download/2/1811/ogloszenieoudzieleniuzamowienia2018-OJS154-353139-pl-ts.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1811/ogloszenieoudzieleniuzamowienia2018-OJS154-353139-pl-ts.pdf


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
[pdf] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (168.71 KB)

OTWARCIE OFERT
[pdf] Informacja z otwarcia ofert (164.52 KB)

UJEDNOLICONE WERSJE DOKUMENTÓW
[pdf] SIWZ wersja ujednolicona na 28.05.2018 r. (761 KB)
[docx] Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ - wersja ujednolicona na 28.05.2018 r. (644.27 KB)
[docx] Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ - wersja ujednolicona na 22.05.2018 (643.58 KB)
[docx] Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - wersja ujednolicona na 15.05.2018 r. (253.21 KB)

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ
[pdf] Wyjaśnienia SIWZ nr 2 (186 KB)
[pdf] Wyjaśnienia SIWZ z 22.05.2018 (275.7 KB)
[pdf] Modyfikacja SIWZ z 15.05.2018 r. (176.76 KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
[pdf] Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane (87.57 KB)
[pdf] Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji (371.47 KB)
[pdf] Ogłoszenie o zamówieniu (167.1 KB)

SIWZ
[pdf] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (760.83 KB)
[zip] Załączniki do SIWZ (2.68 MB)
[xml] JEDZ w formie elektronicznej (129.88 KB)
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