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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 69082-2016 z dnia 2016-03-25 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Katowice 

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... 

 

Katowice: Usługi w zakresie nadzoru autorskiego, asysty technicznej i serwisu programu 

kadrowego 

Numer ogłoszenia: 69265 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69082 - 2016r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. 
śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. 

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 zamówienia: 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.. 

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

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 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=69082&rok=2016-03-25
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 

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

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

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1626,02 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 2000,00  
 Oferta z najniższą ceną: 2000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2000,00  

 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. 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. 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. b 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Uzasadnienie faktyczne: 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 
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związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów 
jest uzasadnione. 

 

 


