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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 

207 85 62, faks 32 207 85 78 , strona internetowa www.slaskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie nadzoru autorskiego, 

asysty technicznej i serwisu programu kadrowego. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie nadzoru 

autorskiego, asysty technicznej i serwisu programu kadrowego w celu: gromadzenia i analizy 

danych związanych z obsługą kadrową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, do posiadanego 

przez Województwo Śląskie programu pod nazwą Kadry Opivum. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.42.20.00-4. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest użytkownikiem programu pod nazwą Kadry 

Optivum, autorstwa firmy VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6. 

Firma ta jest jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich produktów 

VULCAN sp. z o.o., w tym produktów komputerowych powstałych w związku z jej 

działalnością. Firma ta jest właścicielem kodów źródłowych, jedynym producentem i dostawcą 



ww. oprogramowania, które zgodnie z jej oświadczeniem jest chronione prawem autorskim i 

nie nastąpiło zbycie praw autorskich do przedmiotowego oprogramowania na rzecz innej firmy. 

Żaden inny wykonawca nie może więc wykonać przedmiotowego zamówienia. W związku z 

powyższym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie usługi w zakresie 

nadzoru autorskiego, asysty technicznej i serwisu programu kadrowego w celu: gromadzenia i 

analizy danych związanych z obsługą kadrową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, do 

posiadanego przez Województwo Śląskie programu pod nazwą Kadry Optivum firmie 

VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, w trybie zamówienia z 

wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów jest uzasadnione. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

 VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie. 

 


