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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Wawszczyk, Małgorzata Stefańska
Tel.:  +48 322078575
E-mail: zamowienia@slaskie.pl 
Faks:  +48 322078599
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaskie.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa serwisu i nadzoru autorskiego wraz z usługą asysty technicznej.
Numer referencyjny: ZP/F/5/17

II.1.2) Główny kod CPV
72250000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje usługę serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania
oprogramowania wchodzącego w skład pakietu RATUSZ oraz usługę asysty technicznej dla środowiska
systemowego Linux/Firebird, na którym jest ono eksploatowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Ślaskiego w okresie od 1.4.2017 r. do 31.3.2018 r.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

mailto:zamowienia@slaskie.pl
www.slaskie.pl
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Wartość bez VAT: 146 185.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługę serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania
oprogramowania wchodzącego w skład pakietu RATUSZ oraz usługę asysty technicznej dla środowiska
systemowego Linux/Firebird, na którym jest ono eksploatowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Ślaskiego w okresie od 1.4.2017 r. do 31.3.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Postępowanie prowadzono w trybie z art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 29
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający jest użytkownikiem zintegrowanego pakietu oprogramowania RATUSZ, w skład którego wchodzą
systemy kadrowe, płacowe, systemy finansowe i księgowe. W celu zapewnia dalszej pracy Zamawiającego,
konieczne jest udzielenie zamówienia na usługę serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością
funkcjonowania oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ® oraz usługę asysty technicznej
dla środowiska systemowego Linux/Firebird, na którym jest ono eksploatowane w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego
Firma REKORD Systemy Informatyczne Spółka z o.o., zgodnie ze złożonym Oświadczeniem, jest autorem,
jedynym wykonawcą i dostawcą pakietu oprogramowania RATUSZ®. Jednocześnie jest jedyną firma
świadczącą serwis oraz nadzór autorski nad tym oprogramowaniem, jak również świadczącą serwis
środowiska systemowego Linux/Firebird, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wyżej
wymienionego oprogramowania. W związku z powyższym żaden inny Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć
Zamawiającemu wyżej wymienionych licencji.
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W związku z powyższym udzielenie zamówienia firmie REKORD Systemy Informatyczne Spółka z o.o., z
siedzibą w Bielsku - Białej, przy ul. Kasprowicza 5, w trybie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych jest uzasadnione.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 040-073402

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/03/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
REKORD SI Sp. z o. o
ul. Kasprowicza 5
Bielsko-Biała
43-300
Polska
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 146 185.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 146 185.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:73402-2017:TEXT:PL:HTML
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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