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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Stachulec, Rafał Kamiński, Agnieszka Gajewska
Tel.:  +48 322078576
E-mail: zamowienia@slaskie.pl 
Faks:  +48 322078618
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaskie.pl

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

II.1.2) Główny kod CPV
72250000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 626.02 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

mailto:zamowienia@slaskie.pl
www.slaskie.pl
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Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis 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.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
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Wyjaśnienie:
Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1
pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 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 z późn. zm.)
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 związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych
przepisów jest uzasadnione
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
17/03/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
Wrocław
51-116
Polska
Tel.:  +48 717572929
E-mail: cok@vulcan.edu.pl 
Kod NUTS: PL51
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 626.02 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 626.02 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

W sekcji V.2.1) data zawarcia umowy /decyzji o udzieleniu koncesji wpisano datę wypełnienia niniejszego
dokumentu (ze względów technicznych). Planowany termin zawarcia umowy - 03.04.2017

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:cok@vulcan.edu.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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:
17/03/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

