
Wrocław: Utrzymanie i rozszerzenie oprogramowania VTLS Inc.

Numer ogłoszenia: 429672 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie,

tel. 071 3444471 wew. 131, faks 071 344 85 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i rozszerzenie oprogramowania VTLS Inc..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utrzymanie i rozszerzenie oprogramowania VTLS Inc. Termin

wykonania umowy - 01.01.2012 - 31.12.2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółka VTLS Inc., Kraft Drive 1701, Blackburg, kraj/woj. Stany Zjednoczone.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125038,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 125038,74

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4...
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Oferta z najniższą ceną: 125038,74 / Oferta z najwyższą ceną: 125038,74

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo

zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art.

67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

jest zgodne z przepisami.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia

zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, m.in. jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą

być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z

przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W przypadku

przedmiotowego zamówienia ww. przesłanka zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki została spełniona.

Uzasadnienie faktyczne: Firma VTLS posiada wyłączne prawa autorskie do oprogramowania i jest jedynym

podmiotem upoważnionym do dostawy licencji oprogramowania i świadczenia usług serwisowych. Od 1997

r. ZNiO wykorzystuje do tworzenia katalogu bibliotecznego oprogramowanie firmy VTLS, działając w ramach

Katalogu Centralnego NUKAT, zrzeszającego 36 bibliotek naukowych w Polsce. Korzystanie z tego systemu

powiązane jest z koniecznością corocznego uiszczania opłaty za utrzymanie i rozszerzenie oprogramowania

VTLS Inc. Świadczenie dostaw i usług przez innego wykonawcę nie jest możliwe, zamówienie może zostać

zrealizowane wyłącznie przez firmę VTLS. W przypadku niniejszego zamówienia zachodzą więc przyczyny

związane z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów oraz przyczyny techniczne o

obiektywnym charakterze powodujące, iż jedynie firma VTLS może być wykonawcą przedmiotowego

zamówienia, a zatem uzasadnione jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust.

1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy. Czas trwania umowy - 01.01.2012-31.12.2014.
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