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miejscowość: Wrocław , 2019-07-25

 
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
 
 

Odwołanie
  
 

 Odwołujący : imię:

nazwisko:

lub

nazwa firmy: GISPartner Sp. z o.o.

 

miejscowość: Wrocław

kod pocztowy: 51-162

ulica: Długosza

numer: 60

lokal:

kraj: Polska

telefon:

fax: 071 322 13 29

email: info@gispartner.pl
Przedstawiciel ustawowy/pełnomocnik: imię: Bartosz

nazwisko: Skowroński

 

miejscowość: Wrocław

kod pocztowy: 53-015

ulica: al. Karkonoska

numer: 10

lokal: 106

kraj: Polska

telefon: +48691062145

fax:

email: bartosz.skowronski@adwokatura.pl
Zamawiający: nazwa: Województwo Wielkopolskie

 miejscowość: Poznań

kod pocztowy: 61-714
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ulica: al. Niepodległości

numer: 34

kraj: Polska

telefon: +48 616267080

fax:

email: zamowienia@umww.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i
uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym,
dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych
tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych
komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania).”, nr sprawy: BGW-
III.272.2.2017.

Numer ogłoszenia, jeżeli zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych:

 

  rok: Nr pozycji:

 
 

Numer ogłoszenia, jeżeli zostało zamieszczone w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej:

 

Numer: 2019/S 134-329112

Wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy: Działając w imieniu GISPartner Sp. z o.o., w oparciu o treść art. 180 ust. 1 w zw. z art.
182 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej w skrócie „p.z.p.”) niniejszym wnoszę odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego Województwo Wielkopolskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie
infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie,
konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych
oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów
systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)”, nr sprawy: BGW-III.272.2.2017, w zakresie
wynikającym z niniejszego odwołania, to jest w szczególności od: 1) treści ogłoszenia o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie kryterium oceny ofert dla Części nr 1:
„Funkcjonalność prototypu”, 2) treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie warunku udziału w postępowaniu dla Części nr 1 dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej, pkt 1.2 lit. A ppkt 1 lit. c ogłoszenia (rozdział V ust. 1 pkt 1.2 lit. A ppkt 1 lit. c SIWZ): co
najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu serwera usług danych 3D oraz mapowej
aplikacji klienckiej dostępnej dla użytkowników przez standardowe przeglądarki internetowe także z wersją
mobilną w sieci Internet, pozwalającej co najmniej na przeglądanie i analizowanie trójwymiarowych danych
przestrzennych (zdjęć sferycznych, chmura punktów LIDAR). 3) treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie formularza ofertowego, wzoru umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia Części nr
1 – w części obejmującej gwarancję i rękojmię oraz usługę „Asysty technicznej”.

 
Zwięzłe przedstawienie zarzutów: Zarzucam naruszenie przez Zamawiającego: 1) art. 353[1] kodeksu
cywilnego w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 p.z.p., przez sporządzenie wzoru umowy w sposób
naruszający przepisy ustawy i zasady współżycia społecznego, 2) naruszenie art. 7 ust. 1 p.z.p. oraz art. 22
ust. 1a p.z.p. przez sformułowanie wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie wykazania
zdolności technicznej/zawodowej poprzez wykonanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na
dostawie i wdrożeniu serwera usług danych 3D oraz mapowej aplikacji klienckiej dostępnej dla
użytkowników przez standardowe przeglądarki internetowe także z wersją mobilną w sieci Internet,
pozwalającej co najmniej na przeglądanie i analizowanie trójwymiarowych danych przestrzennych (zdjęć
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sferycznych, chmura punktów LIDAR) w sposób nieproporcjonalny i utrudniający uczciwą konkurencję i
zasadę równego traktowania wykonawców, wobec braku zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w
ramach realizacji zamówienia wersji mobilnej ww. oprogramowania realizującej wyżej opisane wymagania,
3) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 p.z.p. poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty, w szczególności wobec nałożenia na Wykonawcę ogólnych,
niejednoznacznych i nieprecyzyjnych zobowiązań w zakresie gwarancji, co uniemożliwia skalkulowanie
przez Wykonawcę ceny ofertowej.

 
Wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania: Wnoszę o nakazanie Zamawiającemu modyfikacji
treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez doprowadzenie jej
postanowień do zgodności z ustawą, w tym: 1) nakazanie Zamawiającemu wprowadzenia do Załącznika nr
3a do SIWZ (wzoru umowy), jako przesłanki odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, przy
jednoczesnym obciążeniu wykonawcy karą umowną i możliwością wykonawstwa zastępczego na koszt i
ryzyko wykonawcy, braku spełniania przez Prototyp określonego w umowie poziomu funkcjonalności
zadeklarowanych przez wykonawcę w załączniku 1b do formularza ofertowego, 2) nakazanie Zamawiające
wprowadzenia postanowień, które przewidywać będą, że przedstawiany przez wyłonionego wykonawcę
Prototyp, weryfikowany przez Zamawiającego, stanowił będzie rozwiązanie, w oparciu o które wykonane
zostanie zamówienie i zbudowany zostanie System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego,
3) nakazanie Zamawiającemu zmiany ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie warunku udziału w postępowaniu dla Części nr 1 dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej, pkt 1.2 lit. A ppkt 1 lit. c ogłoszenia (rozdział V ust. 1 pkt 1.2 lit. A ppkt 1 lit. c SIWZ), w
następujący sposób: „co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu serwera usług
danych 3D oraz mapowej aplikacji klienckiej dostępnej dla użytkowników przez standardowe przeglądarki
internetowe, pozwalającej co najmniej na przeglądanie i analizowanie trójwymiarowych danych
przestrzennych (zdjęć sferycznych, chmura punktów LIDAR). Przez przeglądanie należy rozumieć
nawigację w przestrzeni 3D, zbliżanie i oddalanie od obiektów. Przez analizę trójwymiarowych danych
należy rozumieć co najmniej dokonanie pomiaru w przestrzeni 3D”; 4) nakazanie Zamawiającemu zmiany
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne określenie
zakresu usług gwarancyjnych, w tym usług asysty technicznej, które w ramach kalkulowanej ceny ofertowej
i umówionego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w okresie gwarancji, w tym
wprowadzenie zmian opisanych w uzasadnieniu odwołania.

 
Wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych odwołania oraz wskazanie dowodów na ich poparcie:
[Interes Odwołującego]. Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia, bowiem jest podmiotem
uprawnionym i zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Uchybienia Zamawiającego naruszające
przepisy ustawy uniemożliwiają Odwołującemu złożenie prawidłowej i należycie skalkulowanej oferty. W
konsekwencji Odwołujący może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego powołanych
przepisów ustawy, wynikającą z braku możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia. [Kryterium
oceny ofert dla Części nr 1: „Funkcjonalność prototypu”]. Dla Części nr 1 zamówienia Zamawiający
przewidział, jako jedno z kryteriów oceny ofert o wadze 28%, kryterium „Funkcjonalność prototypu”.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca powinien zadeklarować w Załączniku 1b do Formularza
Ofertowego zakres funkcjonalności systemu prototypowego, który Wykonawca powinien uruchomić w
terminie do 60 dni od podpisania umowy. Zgodnie z załącznikiem nr 4a do SIWZ przewidziano wymaganie
niefunkcjonalne WNF.3.7 „Przygotowanie Prototypu Systemu”. Prototyp Systemu stanowić miał
demonstracyjną wersję systemu SIPWW, wytworzoną w celu zademonstrowania zdolności poprawnego
funkcjonowania poszczególnych komponentów. Prototyp powinien posiadać część funkcjonalności
docelowego Systemu SIPWW, określoną w ofercie Wykonawcy poprzez wypełnienie Załącznika 1b do
formularza ofertowego, zaś Zamawiający nie dokonuje odbioru Prototypu, lecz bada zgodność faktycznej
funkcjonalności Prototypu. Opis zasad przygotowania i badania prototypu określa Załącznik nr 7 do SIWZ,
zgodnie z którym zadeklarowane funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym na dzień
badania, jeśli badanie Prototypu wykaże, że funkcjonalności, które deklaruje Wykonawca są zawarte w
Prototypie Systemu. Jeśli w trakcie badania Prototypu Systemu nie zostaną przez Wykonawcę
zademonstrowane funkcjonalności, które zgodnie z deklaracją Wykonawcy (Załącznik 1b do formularza
ofertowego) oferowany Prototyp ma posiadać, wówczas Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z
zapisem §8 ust. 1 lit. q i r Umowy za każdą zadeklarowaną i niezademonstrowaną funkcjonalność. Zgodnie z
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postanowieniami Umowy (załącznik nr 3a do SIWZ) w § 8 ust. 1 lit. q i r przewidziano kary umowne: q) za
każdą zadeklarowaną w ofercie (w załączniku 1b do formularza ofertowego) i niezademonstrowaną przy
badaniu Prototypu funkcjonalność oznaczoną jako wymagalną (W) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto,
o którym mowa w §7 ust. 1 lit. a, r) za każdą zadeklarowaną w ofercie (w załączniku 1b do formularza
ofertowego) i niezademonstrowaną przy badaniu Prototypu funkcjonalność oznaczoną jako punktowaną
(inną niż wymagalna W) w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. a.
Odwołujący jest podmiotem zdolnym do wykonania oczekiwanego przez Zamawiającego prototypu, zgodnie
z deklaracjami dotyczącymi funkcjonalności, jakie Odwołujący zamierza złożyć w załączniku 1b do
formularza ofertowego, jednak ujawnione w SIWZ podejście Zamawiającego do weryfikacji funkcjonalności
prototypu rodzić może skutki odwrotne od zamierzonych przez Zamawiającego. Wykonawcy składający
ofertę w przedmiotowym postępowaniu, przy obecnym modelu regulacji SIWZ dotyczących Prototypu,
zakładać mogą z góry działanie mające na celu zadeklarowanie w Załączniku 1b do formularza ofertowego
spełniania wszystkich funkcjonalności Prototypu, w celu uzyskania maksymalnej liczby punktów w tym
kryterium na etapie oceny ofert, z pełną świadomością, że zadeklarowanych funkcjonalności Prototyp,
przedstawiony do weryfikacji Zamawiającemu do 60 dni po podpisaniu umowy nie będzie spełniał – sankcje
przewidziane przez Zamawiającego za niezademonstrowanie przy badaniu Prototypu funkcjonalności,
ograniczone wyłącznie do kar umownych, skutkować mogą skalkulowaniem przez nierzetelnego wykonawcę
w cenie ofertowej „budżetu” na zapłatę kar przewidzianych w § 8 ust. 1 lit. q i r Umowy i złożenie oferty z
pełną świadomością, że Prototyp nie będzie spełniał funkcjonalności zadeklarowanych w załączniku 1b do
formularza ofertowego. Aktualny sposób uregulowania zagadnień dotyczących Prototypu w
postanowieniach SIWZ promował będzie w istocie nierzetelnych wykonawców, którzy niezależnie od
faktycznych możliwości (zdolności technicznych) wykonania Prototypu posiadającego funkcjonalności
zadeklarowane w Załączniku 1b do formularza ofertowego, deklarować będą spełnienie wszystkich
funkcjonalności, kalkulując w cenie ofertowej budżet na poczet zapłaty Zamawiającemu kar umownych.
Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Odwołującego postanowienia SIWZ dotyczące weryfikacji
prototypu/sankcji związanych z niespełnianiem przez Prototyp funkcjonalności deklarowanych w Załączniku
1b do formularza ofertowego powinny być dalej idące, niż zapłata kar umownych i dawać Zamawiającemu
na przykład możliwość odstąpienia od Umowy przy jednoczesnym obciążeniu wykonawcy, którego Prototyp
nie będzie spełniał określonej ilości zadeklarowanych funkcjonalności (np. 5 funkcjonalności), karą umowną
i zastrzeżeniem możliwości zlecenia przez Zamawiającego wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko
takiego wykonawcy. Niezbędne jest także uzupełnienie przez Zamawiającego postanowień SIWZ tak, aby
zobowiązać Wykonawcę do użycia do budowy Systemu komponentów wykorzystanych w Prototypie oraz
do przekazania Zamawiającemu licencji do Prototypu tak, aby ewentualny nierzetelny wykonawca nie mógł
oprzeć Prototypu na innym oprogramowaniu standardowym, a budowany system wykonać z pominięciem
tego oprogramowania standardowego wykorzystanego w Prototypie (np. celem zmniejszenia kosztów
licencji). Aktualnie Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie powiązał Prototypu dostarczanego przez
wyłonionego wykonawcę z docelowym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego
– innymi słowy domyślać się należy, że Zamawiający kształtując kryteria oceny ofert promować chciał
wykonawców, posiadających rozwiązania gotowe, lub zdolnych do wytworzenia w ciągu 60 dni rozwiązań
spełniających wymagania stawiane przez Zamawiającego, określone w załączniku nr 7 do SIWZ. Domyślać
się również można, że Zamawiający oczekiwał, iż Prototyp przedstawiany po 60 dniach od dnia podpisania
Umowy, weryfikowany przez Zamawiającego, będzie bazą do stworzenia SIPWW – takiego wymogu
(powiązania Prototypu i docelowego SIPWW) nie przewiduje dokumentacja przetargowa – innymi słowy
rozwiązanie prezentowane Zamawiającemu w ramach Prototypu może być zupełnie inne niż docelowy
System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Ocenić należy, że dokumentacja
przetargowa w powyższym zakresie wymaga uzupełnienia. [Warunek udziału w postępowaniu]
Zamawiający, jako jeden z warunków udziału w postępowaniu, określił wykonanie co najmniej jednego
zamówienia polegającego na dostawie i wdrożeniu serwera usług danych 3D oraz mapowej aplikacji
klienckiej dostępnej dla użytkowników przez standardowe przeglądarki internetowe także z wersją mobilną
w sieci Internet, pozwalającej co najmniej na przeglądanie i analizowanie trójwymiarowych danych
przestrzennych (zdjęć sferycznych, chmura punktów LIDAR). Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje w
dokumentacji przetargowej, aby w ramach realizacji niniejszego zamówienia wyłoniony wykonawca miał
dostarczyć „wersję mobilną” dostępną dla urządzeń mobilnych, o charakterystyce opisanej w warunku
udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe oczekiwanie, aby oferent wykazał się wykonaniem
jednego zamówienia zakładającego także dostarczenie wersji mobilnej w sieci Internet, uznać należy za
nieproporcjonalne i wymagające korekty. [Gwarancja i asysta techniczna] Zamawiający oczekuje
zadeklarowania w formularzu ofertowym wartości zamówienia wynikającej z możliwości skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji za: „Dostarczenie, instalację i konfigurację licencji aplikacji typu desktop GIS,
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w dodatkowej ilości 8 (słownie: osiem) sztuk” oraz „Dostarczenie, instalację i konfigurację licencji serwera
usług danych przestrzennych w dodatkowej liczbie nieprzekraczającej 2 (słownie: dwóch) sztuk”.
Jednocześnie w §11 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust 6, ust. 9 Załącznika nr 3a do SIWZ – wzór umowy Zamawiający
wskazuje na potrzebę: Ust. 3 „…bieżącej aktualizacji SIPWW niewykraczającej poza okres wymagany w
niniejszym zamówieniu”, Ust. 4 „Ponadto w ramach gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu asystę
techniczną w postaci personelu Wykonawcy znającego sposób funkcjonowania i użytkowania w pełnym
zakresie przedmiotu Umowy. Celem asysty technicznej jest wyjaśnianie bieżących problemów z eksploatacją
systemu aby uniknąć awarii lub usterek” Ust. 6 „Rozliczenie czasu świadczenia asysty będzie odbywało się
w okresach miesięcznych na podstawie protokołu zawierającego zestawienie osób i czasu świadczenia przez
nie asysty oraz opisu czynności podjętych w ramach asysty. Godziny niewykorzystane w danym okresie
przechodzą na następny okres.” Ust. 9, w szczególności: 9.2.5. „wsparcie gwarancyjne dla użytkowników
(HelpDesk/Hot-line) w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00, świadczone w języku polskim” oraz 9.2.8
„Gwarancja będzie realizowana w sposób zapewniający prawidłowe działanie SIPWW, tj.: dostosowanie
SIPWW w zakresie dostarczonego oprogramowania do zmieniających się przepisów prawa w okresie
trwania gwarancji”. Powyżej wskazane i przytoczone postanowienia Umowy wskazują jednoznacznie na
potrzebę Zamawiającego w zakresie posiadania możliwości zamawiania w toku realizacji umowy usług,
które zapewnią z jednej strony możliwość rozszerzenia parametrów funkcjonalnych systemu, zaś z drugiej
strony pozwolą na wykonywanie prac zapewniających administrację i utrzymanie systemu oraz wsparcie
użytkowników w początkowej fazie jego użytkowania oraz wykonywanie innych prac związanych z
przedmiotem zamówienia (np. przetworzenie dodatkowych danych, wykonywanie usług dodatkowych).
Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje parametrów umożliwiających rzetelną wycenę zakresu tych prac i
skalkulowanie ich wartości. Ponadto należy dodać, iż wskazana w §11 ust. 4, 5 i 6 Załącznika nr 3a do SIWZ
– wzór umowy „Asysta techniczna” nie gwarantuje Zamawiającemu wykorzystania maksymalnej
skalkulowanej w ofercie liczby osobodni „Godziny niewykorzystane w danym okresie przechodzą na
następny okres”, (gdzie maksymalny okres to okres świadczenia usług gwarancyjnych) z uwagi na brak
określenia w ofercie wartości jednostki i ich późniejszego odpowiedniego rozliczenia. Wobec powyższego
Odwołujący wskazuje, iż znacznie bardziej korzystne dla Zamawiającego a jednocześnie pozwalające na
zachowanie jednoznaczności kalkulacji ceny zamówienia, jest określenie jako zamówienia opcjonalnego
budżetu zmian w określonej przez Zamawiającego liczbie jednostek, np. roboczogodzin przeznaczonych do
dowolnego decydowania o zakresie prac do wykonania (rozwój funkcjonalności w stosunku do określonych
wymagań, usługi dodatkowe, administracja, utrzymanie, szkolenia, przetworzenie danych, itd.). Z praktyki
realizacyjnej odwołującego wynika, iż w procesie stabilizacji systemu zgłaszane są nowe wymagania a nie
potrzeby dostarczenia Licencji. W związku z powyższym odwołujący wnosi o dokonanie zmian w
dokumentacji zamówienia poprzez wskazanie jako zamówienia opcjonalnego usług „Asysty technicznej” w
określonej przez Zamawiającego wysokości (liczbie roboczogodzin/ liczbie osobodni lub innej), do
określenia w formularzu ofertowym przez Wykonawców wartości jednej jednostki oraz odpowiedniej
wartości całego zamówienia opcjonalnego. Jednocześnie wnosimy o zastąpienie postanowień SIWZ,
formularza ofertowego i wzoru umowy dotyczących zamówienia opcjonalnego (polegającego na usługach
szkoleń oraz zakupie licencji) postanowieniami obejmującymi usługi „Asysty technicznej” polegające na
usługach rozwoju systemu w stosunku do określonych wymagań, usługi dodatkowe, administrację,
utrzymanie, szkolenia, przetworzenie danych, itd., rozliczanych poprzez zamawianie określonych prac za
określoną liczbę jednostek, oraz wnosimy o dokonanie odpowiednich zmian w opisie usług gwarancji, w
szczególności usunięcie postanowień uniemożliwiających Wykonawcy oszacowanie wartości zamówienia.

 
  Do odwołania należy załączyć:  
 1. Dowód uiszczenia wpisu  
 2. Pełnomocnictwo, jeżeli odwołanie wnosi pełnomocnik  
 3. Właściwy rejestr z którego wynika zasada reprezentacji
odwołującego  

 4. Dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu  
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