
Ogłoszenie nr 550185572-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.

Bielsko-Biała: Świadczenie stałej obsługi informatycznej Zintegrowanego Systemu

Informatycznego ZSI UNISOFT OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

nie

Informacje dodatkowe:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy

numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11. 

Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie stałej obsługi

informatycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT 

Numer referencyjny  DZ/70/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie stałej

obsługi informatycznej systemu ZSI UNISOFT w zakresie: 1) nadzoru nad systemem, 2) upgrade’u

systemu, 3) prac i wizyt w siedzibie Zamawiającego, 4) usługi „hot-line”

II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 126720.00 

Waluta: 

zł

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. b  ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 



Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Wykonawca zaproszony do negocjacji zaprojektował, zbudował oraz wdrożył do eksploatacji

Zintegrowany System Informatyczny, przeznaczony i dostosowany do warunków pracy

Zamawiającego. System został prawidłowo odebrany przez Zamawiającego oraz jest stale

eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem. Celem zapewnienia ciągłości i prawidłowości

działania system wymaga stałego nadzoru, który umożliwi szybką reakcję na bieżące zmiany

przepisów prawa, pojawiające się problemy z działaniem, a w szczególności na szybkie

usuwanie błędów, zarówno w trybie bezpośrednich czynności Wykonawcy, a także trybie

wsparcia technicznego dla służb informatycznych Zamawiającego. Mając na uwadze, że

Wykonawca jest jednocześnie autorem oprogramowania systemu, a co za tym idzie posiada

prawa autorskie i intelektualne zarówno do samego Systemu jak i do zaprojektowanego przez

siebie systemu baz danych, a ponadto zgodnie z zawartą wcześniej Umową na dostawę Systemu

– kod źródłowy oprogramowania oraz projekt systemu baz danych stanowi tajemnicę handlową

Wykonawcy – zachodzą wystarczające przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki,

zgodnie z przytoczonym wcześniej Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – prawo zamówień

publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA: Świadczenie stałej obsługi informatycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego

ZSI UNISOFT

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

UNISOFT Sp. z o.o.,  ,  ul. Pułaskiego 8,  81-368,  , Gdynia,  kraj/woj. pomorskie 

  W imieniuy Zamawiającego

        Ireneusz Kiecak
         .................................................
 Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


