
Ogłoszenie nr 318177 - 2016 z dnia 2016-10-05 r. 
Chełm Śląski: Utworzenie platformy e – usług dla klientów Gminnej Spółki 

Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 306399 - 2016, data: 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 
24023490100000, ul. ul. Techników  25, 41403   Chełm Śląski, państwo , woj. śląskie, tel. 
322 256 673, faks 322 257 903, e-mail  
Adres strony internetowej (URL): www.gsk.chelmsl.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Inny: Spółka kodeksu spółek handlowych ze 100% udziałem gminy. 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, 
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Utworzenie platformy e – usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski. 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
2/ZP/2016 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
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:  
Przedmiotem umowy jest: -Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania specjalistycznego 
Internetowego Biura Obsługi Klienta wraz z aktualizacjami oprogramowania, tworzących z 
posiadanym przez spółkę oprogramowaniem księgowo-fakturującym zintegrowaną platformę e-usług 
dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim. -Opracowanie strony www w 
celu wykorzystania e-usług. -Dostawa serwera i oprogramowania serwerowego platformy e-usług 
(Internetowego Biura Obsługi Klienta). -Dostawa modułów radiowych do zdalnego radiowego 
odczytu – budowa infrastruktury technicznej do przesyłu informacji. -Dostawa i montaż urządzeń 
rejestrujących przepływy wody (wodomierzy) – stworzenie infrastruktury technicznej do przesyłu 
informacji. -Szkolenia z zakresu obsługi internetowej platformy e-usług. -Opieka serwisowa sprzętu i 
oprogramowania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 
Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Wykonawca może zastosować te materiały i 
urządzenia lub równoważne zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
 
II.5) Główny Kod CPV: 48700000-5 
Dodatkowe kody CPV: 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
NAZWA: Utworzenie platformy e – usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej 

Sp. z o.o. Chełm Śląski. 

Postępowanie/część 
zostało unieważnione 
nie  
Należy podać 
podstawę i przyczynę 
unieważnienia 
postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2016 
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT718699.19 
WalutaPLN 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
Firma Handlowa „Boss Computers” Andrzej Szymański,  ,  ul. Wrocławska 37a/01,  30-011,  Kraków,  
kraj/woj. małopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  



Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 884000 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 884000 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 884000 
Waluta: Pln 
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE N EGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami.  

 


