Warszawa: Dostarczenie, wdrożenie i świadczenie usług utrzymania Zintegrowanego
Systemu Informatycznego Quorum
Numer ogłoszenia: 390154 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie, wdrożenie i
świadczenie usług utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Quorum.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie u
Zamawiającego modułów systemu Quorum. 1.Wykonawca w ramach zawartej umowy
dostarczy Zamawiającemu nośniki z aktualną na dzień zawarcia Umowy wersją Systemu
Quorum autorstwa Wykonawcy, w zakresie programów: a)Quorum F-K, b)Quorum Płace,
c)Quorum Kadry, d)Quorum ST, oraz udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na
korzystanie ze zaktualizowanej wersji powyższych programów. 2.Udziela Zamawiającemu
bezterminowych licencji na korzystanie z oprogramowania autorskiego Wykonawcy:
a)Quorum AZF, b)Quorum ARP. 3. Udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z
modułów a) Qdeklaracje b) eIK na zasadzie abonamentu. 4.Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu bezterminowe licencje na korzystanie z systemu bazodanowego Sybase ASA
12.0 w wersji OEM na serwer i 15 stacji roboczych, na zasadach stosowanych przez
właściciela Sybase - firmy SAP. 5.Dostarczy Zamawiającemu: a)dokumentację zawierającą
niezbędne informacje dotyczące sposobu i zakresu posługiwania się Oprogramowaniem,
b)wersji binarnych Oprogramowania zapisanych na nośnikach optycznych, c)dokumentację
techniczną zawierającą opis pól i struktury bazy danych. 6.Wdroży Oprogramowanie.
7.Sprawować będzie opiekę serwisową polegającą na: a)nowelizacji użytkowanego
Oprogramowania wynikającej ze zmian legislacyjnych, b)nowelizacji użytkowanego
Oprogramowania wynikającej z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych,
c)udzielaniu bieżącej pomocy telefonicznej dotyczącej eksploatacji Oprogramowania.
d)usuwaniu błędów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.44.20.00-8, 48.44.30.00-5,
72.26.30.00-6, 72.26.50.00-0, 72.26.70.00-4.
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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze, kraj/woj.
mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216009,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 265691,07
Oferta z najniższą ceną: 265691,07 / Oferta z najwyższą ceną: 265691,07
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.

Przedmiotowe oprogramowanie zostało przekazane NCBR na mocy umowy z dnia 23
sierpnia 2007 r. Jednocześnie QNT jest autorem systemu Quorum, a prawa autorskie
do rzeczowego systemu, a także świadczenia usługi opieki autorskiej oraz modyfikacji
i dokonywania uaktualnień. Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, a mianowicie ..z
przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych
przepisów. Należy podkreślić, iż z punktu widzenia Zamawiającego przesłanki
wskazane w ww. przepisie zostały spełnione w przedmiotowym stanie faktycznym.
Zamawiający posiada bowiem system Quorum na który udzielone zostały
Zamawiającemu licencje na czas nieokreślony, a system Quorum jest tworem
stanowiącym, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90. poz. 631 ze zm.) przedmiot
prawa autorskiego, firmie QNT Systemy informatyczne Sp. z o.o. przysługują
wyłączne prawa autorskie do ww. programu.

