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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: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000514377
Adres pocztowy: Pl. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-153
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
E-mail: zamowienia@duw.pl 
Tel.:  +48 713406355
Faks:  +48 713406948
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.duw.ezamawiajacy.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://duw.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie "Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" 
wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat
Numer referencyjny: AL-ZP.272-34/20/ZP/DK

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:
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Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
Alarmowania i Informowania 2.0 wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez 
okres 5 lat.
System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 musi składać się z:
- aplikacji operacyjnej przeznaczonej do realizacji ostrzegania, alarmowania i informowania, obsługi 
rzeczywistych zdarzeń i informacji, obsługi bazy danych sił i środków, komunikacji i administrowania zasobami i 
użytkownikami;
- aplikacji treningowej przeznaczonej do prowadzenia ćwiczeń i treningów;
- aplikacji testowej;
- Portalu Informacyjnego;
- aplikacji OFFLINE instalowanej na komputerze użytkownika Systemu.

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
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
Alarmowania i Informowania 2.0 wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez 
okres 5 lat.
System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 musi składać się z:
- aplikacji operacyjnej przeznaczonej do realizacji ostrzegania, alarmowania i informowania, obsługi 
rzeczywistych zdarzeń i informacji, obsługi bazy danych sił i środków, komunikacji i administrowania zasobami i 
użytkownikami;
- aplikacji treningowej przeznaczonej do prowadzenia ćwiczeń i treningów;
- aplikacji testowej;
- Portalu Informacyjnego;
- aplikacji OFFLINE instalowanej na komputerze użytkownika Systemu.
Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie pn.: Zaprojektowanie, 
budowa i wdrożenie "Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" wraz ze sprzętową 
infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat.
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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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy:
1.1. Usługi zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu informatycznego, który jest systemem webowym 
i wykorzystuje systemy GIS oraz posiada co najmniej 2 000 zarejestrowanych użytkowników, w tym 300 
jednoczesnych użytkowników aktywnych w systemie.
1.2. Usługi zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu informatycznego, który udostępnia dwukierunkowe 
API, zawiera system teleinformatyczny z wdrożonym HA (High Availability) serwera bazodanowego a w ramach 
jego wdrożenia mieściła się dostawa i instalacja rozwiązań, zapewniających zabezpieczenie aplikacji webowej.
2. Doświadczenie potencjału osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
2.1.:
a) Projekty systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem rozwiązań GIS o wartości nie mniejszej niż 
3.000.000,00 PLN brutto, w których – w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu – funkcję Kierownika Projektu/Architekta pełniła osoba wskazana 
przez Wykonawcę jako Kierownik Projektu (Architekt)
i
b) Systemy teleinformatyczne, w których serwerownie znajdują się w dwóch lokalizacjach i przejmują ruch 
sieciowy w razie awarii jednej serwerowni, zaprojektowanych – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przez osobę wskazaną przez Wykonawcę 
jako Kierownik Projektu (Architekt).
2.2. Projekty dot. w szczególności budowy/rozbudowy systemów teleinformatycznych posiadających 
rozwiązania GIS, o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto, w których funkcję architekta rozwiązań 
z wykorzystaniem narzędzi do modelowania w języku UML, np. Enterprise Architect, pełniła osoba wskazana 
przez Wykonawcę jako Architekt rozwiązań GIS.
2.3. Projekty o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, w których osoba wskazana przez Wykonawcę 
jako Analityk pełniła rolę analityka i opracowywała dokumenty analityczne dla systemu teleinformatycznego, w 
którym zakres prac obejmował integrację danych z wielu źródeł danych z wykorzystaniem – do opracowania 
dokumentów – narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. Enterprise Architect.
2.4.:
a) Projekty informatyczne, o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto, które korzystały z bazy 
danych Oracle lub równoważnej, wykorzystywanej w systemie, w realizacji których – w okresie ostatnich 5 lat 
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – brała udział jako 
administrator baz danych osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia tej funkcji
i
b) Projekty, w których był wykorzystywany mechanizm HA serwera bazodanowego, we wdrożeniu których udział 
brała osoba wskazana przez Wykonawcę jako Administrator baz danych.
2.5.:
a) Projekty, w których – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu – osoba wskazana przez Wykonawcę jako Ekspert ds. bezpieczeństwa pełniła 
funkcję eksperta lub analityka do spraw bezpieczeństwa i tworzyła założenia dotyczące bezpieczeństwa dla 
projektowanych systemów teleinformatycznych, w tym, w szczególności dotyczące obszaru związanego z 
przetwarzaniem oraz ochroną danych
i
b) Projekty wdrożenia systemu posiadającego rozwiązania GIS w organizacji (instytucji) wielooddziałowej, we 
wdrożeniu których udział brała osoba wskazana przez Wykonawcę jako Ekspert ds. bezpieczeństwa.
2.6.:
a) Projekty, o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto w których – w ciągu ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – osoba wskazana przez 
Wykonawcę jako Ekspert ds. wdrożenia infrastruktury na potrzeby Systemu wykonała instalację, konfigurację 
oraz wdrożenie systemów teleinformatycznych, posiadających rozwiązania GIS
i
b) Rozwiązania zapewniające zabezpieczenie aplikacji webowej, które wdrożyła osoba, wskazana przez 
Wykonawcę jako Ekspert ds. wdrożenia infrastruktury na potrzeby Systemu.

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:
PL/2020/PR/0086

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje, w tym punktację w kryteriach selekcji, przedstawiono w Instrukcji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie pn.: 
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie "Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" 
wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny

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: 29/01/2021
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - Dział 
VI Środki ochrony prawnej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020


