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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390738-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Usługi programowania pakietów oprogramowania
2011/S 241-390738

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania
ul. Matejki 57
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
60-770 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Faks:  +48 618694812
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego która obejmuje:
1.1. świadczenie nadzoru autorskiego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym,
1.2. świadczenie opieki serwisowej w zakresie pakietu modułów wdrożonych w ramach Zintegrowanego
Systemu Informatycznego,
1.3. konsultacje w zakresie systemu,
1.4. prace programistyczne (przygotowanie skryptów i programów) związane z rozbudową działających
mechanizmów systemowych

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390738-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72210000, 72250000

II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od
przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: tak
30.9.2005 r.ZKZL podpisał z firmą Computer Land S.A. umowę na stworzenie i wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego, obsługę, utrzymanie ZSI w zgodności z aktualnymi przepisami i aktualnym stanem
faktycznym, świadczenie usług informatycznych w zakresie udostępnienia, uruchomienia, utrzymania i
modyfikacji niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach umowy Computer Land S.A. stworzyła
podsystemy obsługujące poszczególne dziedziny działalności statutowej. Zakres umowy obejmował
podsystemy: kadrowo–płacowy, obiegu-dokumentów, finansowo-budżetowy, zarządzania-zasobem.
Poszczególne podsystemy stworzono pod indywidualne potrzeby związane z realizacją zadań statutowych
ZKZL, z uwzględnieniem specyfiki klientów. Konieczne było powiązanie funkcjonowania między sobą
podsystemów,m.in.rozliczenia finansowe,rozliczenia mediów,oraz udostępnienie go Zarządcy zasobu- istniała
konieczność wymiany danych pomiędzy nim aZKZi wprowadzania danych do systemu przez obie strony.
Zgodnie z umową Wykonawca udzielił ZKZL na czas nieoznaczony bez prawa wypowiedzenia licencji na
korzystanie z ZSI, jednakże wszystkie kody źródłowe do oprogramowania pozostały własnością Computer
Land S.A. Po wygaśnięciu umowy licencja obejmować będzie prawo korzystania z ZSI uwzględniającego stan
systemu w dniu wygaśnięcia umowy.L icencja nie daje możliwości wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji
w systemie. Jednocześnie umowa stanowi, że Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu obowiązywania
umowy, do świadczenia opieki powykonawczej, na zasadach określonych odrębną umową. Umowa nie
przeniosła na ZKZL praw autorskich- nie ma możliwości samodzielnego dokonywania zmian w systemie
i aktualizowania go, a jedynym uprawnionym do tego podmiotem jest wykonawcaZSItj. Sygnity S.A. ZSI
chroniony jest prawem autorskim-jego obsługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z
przyczyny związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów (art. 74 ust. 4
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do programu
komputerowego obejmują prawo do przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w
programie komputerowym). Konsekwencją jest przyznanie wyłącznego prawa do wprowadzania modyfikacji
posiadaczowi autorskich praw majątkowych.W celu zapewnienia funkcjonowaniaZSIniezbędna jest
szczegółowa wiedza o tym systemie(znajomość struktury,zasad działania,umożliwiająca szybkie i bezbłędne
diagnozowanie przyczyn ewentualnych problemów,zapewnienie ciągłości Systemu).Wiedzą taką dysponuje
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jedynie autor oprogramowania.W przeciwnym wypadkuZKZLpozostaje ze zbudowanym i wdrożonym systemem
informatycznym,w którym nie można będzie dokonywać żadnych zmian,w tym aktualizacji związanych z
aktualizacją stanu prawnego,co z czasem spowoduje bezużyteczność systemu i konieczność wdrożenia
innego.Ponadto wdrożenie nowego systemu,migracji danych,przeszkolenia pracowników niosłoby za sobą
olbrzymie straty i uniemożliwiłyby bezprzestojową pracę Zakładu.Tylko to oprogramowanie dostępne aktualnie
na rynku zawiera funkcjonalności,zaimplementowane na życzenie ZKZL, które pozwalają na realizację
powierzonych zadań. Struktura bazy danych systemuZKZLw wyniku wielokrotnych modyfikacji i zmian jest
skomplikowana.Powiązania specyficznych danych są unikalne tylko obecny operator systemu posiada
niezbędną wiedzę,k tóra pozwala na efektywne,szybkie zmiany w programie,nie stwarzające zagrożenia
przestoju czy całkowitej awarii systemu.Ze względu na złożoność i skomplikowanie, wszelkie zmiany w
podsystemach powinny być wykonywane przez firmę mającą pełną wiedzę o ich budowie, narzędziach
systemowych w jakich oprogramowanie zostało stworzone, o wszelkich skutkach,jakie zmiany dokonywane
w poszczególnych podsystemach mogą mieć wpływ na ich działanie jako całości. Istnieje również możliwość
dalszej rozbudowy usługi w zakresie integralności systemu, pełnej wymiany danych pomiędzy poszczególnymi
podsystemami. Ponadto do kodów źródłowych oprogramowania systemu,wyłączne prawo autorskie ma
wskazany Wykonawca. W maju 2007 r. nastąpiła zmiana organizacyjna Wykonawcy, w wyniku której w miejsce
Computer Land S.A. wstąpiło Sygnity S.A.(nr KRS identyczny). W trakcie negocjacji z Sygnity S.A. ustalono, że
nie jest ono jedynym podmiotem, z którym ZKZL może podpisać umowę w ramach umowy,o której mowa wyżej
Sygnity zleciła część przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W ramach umowy ZKZL i Sygnity Podsystemy
Finansowo–Budżetowy i Kadrowo–Płacowy zostały wykonane na zlecenie Sygnity przez BDF–Elin Sp. z o.o. a
Podsystem Zarządzania Zasobem realizowany w Granicie przez Dom Consult Sp. z o.o. Z wyjaśnień złożonych
przez Sygnity wynika, że firmy te jako jedyne posiadają autorskie prawa majątkowe do ww. podsystemów i
modułów w nich ujętych,nie zostały i nie zostaną one przeniesione na Sygnity S.A. w związku z tym Sygnity
S.A. wystąpiło o możliwość wystąpienia wraz z BDF–Elin i Dom Consult wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp,
gdyż nie posiadają praw autorskich do podsystemów,jednakże odpowiadają za integrację systemu i działania
dotychczasowych podwykonawców

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający

DP.3400-5/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2) Informacje o ofertach
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Sygnity S.A., BDF – Elin Sp. z o. o. i Dom Consult Sp. z o. o
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa
POLSKA
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13.12.2011


