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Wykonawcy ws rozdzielnika

Dotyczy: postępowania 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”

IN FO R M A C JA  O ZAK O ŃCZENIU DIALO G U  

ZAPRO SZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 60e ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o zakończeniu dialogu, prowadzonego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „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”, prowadzonym w ramach projektu pt. System Wczesnego 
Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego — Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania 
i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, zgodnie z Porozumieniem finansowym  
nr 86/2020/FBW.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 60e ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zaprasza do złożenia ofert 
w przedmiotowym postępowaniu, przekazując w załączeniu Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), udostępnioną także na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania zostało opublikowane:

1) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 252-636793 z dnia 28.grudnia.2020 r. oraz 2021/S 001 - 
001784 z dnia 4 stycznia 2021 r.,

2) na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl,

3) na stronie internetowej: bip.duw.pl.

Oferty (wraz z załącznikami, o których mowa w SIWZ), sporządzone w języku polskim, należy złożyć drogą 
elektroniczną, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl, 
do dnia 19 października 2021 r. do godz. 8°°.

Zamawiający dokonał oceny Wykonawców pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie dokumentów wskazanych w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz 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 la t”, złożonych przez Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2 f  ustawy Pzp.

W związku z powyższym, Zamawiający nie wskazuje wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia, jak również 
wykazu oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć w celu uzupełnienia podanych przez Wykonawców 
informacji.
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UWAGA: W przypadku jakichkolwiek zmian w powyższym zakresie w stosunku do stanu faktycznego 
i prawnego, odzwierciedlonego w Zawiadomieniu o wynikach oceny syebiiania warunków udziału 
w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych wariatków z dnia 20 lipca 2021 r.. Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia stosownych dokumentów, umożliwiających potwierdzenie 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że oferty wykonawców poddane zostaną ocenie przez Zamawiającego 
według następujących kryteriów (wraz z podaniem wagi):

1. Cena brutto oferty -  waga 60 %;

2. Jakość -  waga 40 %, z uwzględnieniem podkryteriów:

1) Koncepcja i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia -  waga 30 %;

2) Skrócenie czasu usunięcia błędów krytycznych Systemu -  waga 10 %.
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Otrzymują:

1. Intergraph Polska Sp. z o. o. 
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

2. Konsorcjum firm:
GISPartner Sp. z o. o. (lider) 
ul. Długosza 60 
51-162 Wroclaw
GeoTechnologies Sp. z o. o. (członek) 
ul. Długosza 60 
51-162 Wrocław

Załączniki:

1. SIWZ wraz z załącznikami


