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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5024-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, 
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2022/S 003-005024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Krajowy numer identyfikacyjny: 010978710
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Tel.:  +48 225830598
Faks:  +48 225830589
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanej platformy analitycznej klasy Business 
Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury
Numer referencyjny: DAZ/ZP/2/2021

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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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanej platformy 
analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 817 886.20 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanej platformy 
analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) przygotowanie ram organizacyjnych projektu i opracowanie produktu P01 – dokumentu inicjującego projekt;
2) wykonanie analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowanie architektury oraz opracowanie produktów: P02 – 
projektu zintegrowanej platformy analitycznej BFG i P03 – harmonogramu szczegółowego;
3) przygotowanie koncepcji migracji danych i opracowanie produktu P04 – plan migracji danych;
4) zrealizowanie produktu P05 – system, na który składa się:
a. zakup, dostawa i utrzymanie Infrastruktury wraz ze wszystkimi licencjami niezbędnymi do poprawnego 
uruchomienia ZPA;
b. udzielenie gwarancji producenta na Infrastrukturę i zapewnienie świadczenia usługi wsparcia technicznego 
producenta Infrastruktury;
c. zakup, dostawa i utrzymanie oprogramowania standardowego klasy Business Intelligence wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi licencjami do poprawnego uruchomienia ZPA;
d. zakup, dostawa i utrzymanie oprogramowania standardowego Hurtowni danych wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi licencjami do poprawnego uruchomienia ZPA;
e. przygotowanie, skonfigurowanie oraz uruchomienie środowiska produkcyjnego i nieprodukcyjnego wraz z 
wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji opisującej wykonane czynności instalacyjno-konfiguracyjne;
f. wykonanie analizy biznesowo-systemowej potrzeb i wymagań Zamawiającego;
g. zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie modelu danych sprawozdawczych w hurtowni danych;
h. zaprojektowanie, zrealizowanie, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania dedykowanego oraz 
oprogramowania generowanego ZPA;
i. przeprowadzenie migracji danych z systemów źródłowych do ZPA;
j. przeprowadzenie testów systemu;
k. wykonanie pakietu raportów i przykładowych szablonów kokpitów menadżerskich tzw. dashboard-ów;
5) przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie materiałów szkoleniowych;
6) świadczenie usług utrzymania systemu;
7) świadczenie usług rozwoju (prawo opcji);
8) świadczenie usług wsparcia użytkownika;
9) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących w zakres 
oprogramowania dedykowanego i oprogramowania generowanego;
10) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji;
11) dostarczenie Zamawiającemu kompletnych i aktualnych kodów źródłowych dla oprogramowania 
dedykowanego i oprogramowania generowanego;
12) realizacja świadczeń w ramach Exit Planu, na warunkach określonych w OPZ;
13) wykonanie innych obowiązków lub świadczeń Wykonawcy, w zakresie opisanym w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Realizacja prawa opcji polegać będzie na świadczeniu usług rozwoju w ramach fazy rozwojowej.
Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na następujących warunkach:
1. w ramach fazy rozwojowej Zamawiający może zamówić usługi rozwoju w ramach „prawa opcji” w 
nieprzekraczalnym limicie wynagrodzenia określonym w § 18 ust. 3 umowy, w tym limitach:
1) 1 875 CFP;
2) 3 000 roboczogodzin.
2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie 
zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z „prawa opcji” lub skorzystać z niego w
mniejszym zakresie aniżeli określony w umowie, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Ilość, termin i zakres usług rozwoju wynikać będzie w szczególności:
1) z potrzeby Zamawiającego spełniania przez produkt 05 – system dodatkowych wymagań;
2) ze zmian wynikających z współpracy systemu z innymi systemami lub;
3) z potrzeby dostosowania systemu do aktualnego stanu prawnego.
Szczegółowe zasady realizacji „prawa opcji” usług rozwoju zostały określone w § 13 umowy

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferty były oceniane na podstawie kryterium „cena brutto” w podziale na następujące subkryteria:
1. Cena oferty brutto - zakres główny zamówienia: 78%
2. Cena brutto za 1 kwartał Usług Utrzymania Systemu: 12%
3. Cena brutto za 1 CFP (Cosmic Function Point): 7%
4. Cena brutto za 1 roboczogodzinę: 3%

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 092-238647

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej Platformy Analitycznej klasy Business 
Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/12/2021
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comarch Polska S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000307263
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 39 a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-864
Państwo: Polska
E-mail: info@comarch.pl 
Tel.:  +48 126461000
Adres internetowy: http://www.comarch.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 944 381.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 817 886.20 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Cześć usług, których przedmiotem jest zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej 
Platformy Analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia przez okres 48 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia przebiegać będzie z uwzględnieniem
harmonogramu ramowego. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w § 9 umowy

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
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl 
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2021
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