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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392000-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2011/S 242-392000
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Prokuratura Generalna
ul. Barska 28/30
Osoba do kontaktów: Marcin Duchnowicz
02-315 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225618521
E-mail: Marcin.Duchnowicz@ms.gov.pl
Faks: +48 225618529
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pg.gov.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Wybór Odsprzedawcy oprogramowania Microsoft dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w
ramach programu Microsoft Select, zgodnie z umową ramową 80S60033.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL127

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. W ramach realizacji umowy Microsoft Select, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) obsługi jednostek prokuratury w następującym zakresie:
a) sukcesywnego dostarczania do jednostek aktualnych cenników Select zawierających ceny sugerowane przez
Microsoft Select,

16/12/2011
S242
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/4

Dz.U./S S242
16/12/2011
392000-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

2/4

b) dostarczania w ciągu 14 dni poszczególnym jednostkom prokuratury potwierdzenia złożonego zamówienia
licencji na oprogramowanie zamówione w ramach niniejszej umowy, poświadczone za zgodność przez
Sprzedawcę,
c) prowadzenia ewidencji dostarczonych licencji,
d) wystawiania faktur na poszczególne jednostki prokuratury (wg zamówień) i wysyłania ich do jednostek,
e) bezpłatnej telefonicznej obsługi jednostek w zakresie zainstalowanego oprogramowania,
f) doradztwa w zakresie zakupu oprogramowania,
g) informowania na bieżąco o wszelkich dostępnych akcjach promocyjnych;
2) kwartalnego dostarczania Zamawiającemu raportu o zakupach dokonanych przez poszczególne jednostki
resortu oraz ilościach skopiowanych nośników;
3) dostarczenia Zamawiającemu do celów testowych (przez okres co najmniej 120 dni) nośników zawierających
oprogramowanie Microsoft Select; czyste nośniki do nagrania oprogramowania dostarczy Zamawiający.
2. Wykonawca musi posiadać status Large Account Reseller firmy Microsoft, czyli musi znajdować się na liście
LAR dostępnej pod adresem www.microsoft.com.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na każdą wersję oprogramowania, że będzie działała zgodnie z opracowaną
przez Microsoft Select dokumentacją. Okres gwarancji wynosi 90 dni od dnia, w którym po raz pierwszy została
uruchomiona w jednostce instalacyjna wersja oprogramowania.
4. Odbiorcą oprogramowania jest Prokuratura Generalna oraz wszystkie powszechne jednostki organizacyjne
prokuratury.
5. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o ewentualnych zmianach w organizacji jednostek
prokuratury.
6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą (Odsprzedawcą), która określa warunki, na jakich Wykonawca
będzie dokonywał odsprzedaży licencji oprogramowania (Produktów) na rzecz Zamawiającego i powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury (wszystkie Prokuratury Apelacyjne i
Prokuratury Okręgowe) jako Podmiotów Stowarzyszonych, zwanego dalej „Zamawiającym” lub łącznie
„Zamawiającymi”. Cechy funkcjonalne oprogramowania zostały opisane w Załączniku o nazwie „Wymagania w
zakresie dostarczanego oprogramowania i licencji”.
7. Wykonawca zobowiąże się wykonywać obowiązki wynikające z ww. umowy na rzecz Zamawiającego oraz
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zwanych dalej „Podmiotami Stowarzyszonymi”.
8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać obowiązki wynikające z ww. umowy do osiągnięcia kwoty
wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy nie później niż do dnia 31.12.2011. Zamawiający i Podmioty Stowarzyszone nie
będą miały obowiązku dokonania zamówień na kwotę wskazaną w § 3 ust. 1 Umowy.
9. Wykonawca zobowiązany będzie odsprzedać licencje oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający był
uprawniony do korzystania z oprogramowania na następujących warunkach eksploatacji:
1) prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności odsprzedawanego oprogramowania w dowolny sposób w
liczbie kopii/stanowisk/użytkowników charakterystycznej dla odsprzedanego oprogramowania;
2) prawo do instalowania odsprzedanego oprogramowania w liczbie kopii /stanowisk /serwerów/użytkowników
charakterystycznej dla odsprzedanego oprogramowania;
3) prawo do aktualizowania odsprzedanego oprogramowania poprzez zamówienie i zainstalowanie nowszych
wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie;
4) prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach producenta oprogramowania
(Producenta); oraz polach eksploatacji określonych w opublikowanych przez Producenta warunkach
licencyjnych.
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10. Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z oprogramowania na polach eksploatacji określonych w
§ 1 ust. 3 Umowy przed nabyciem licencji, pod warunkiem złożenia zamówienia nie później niż 1 miesiąc po
zainstalowaniu tego oprogramowania.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 48517000, 48600000, 48500000, 48620000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Gwarantowany – oferowany upust (określony w %) od wartości jednostkowych licencji określonych w
Wykazie Produktów wydawanym przez Microsoft (zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ). Waga 100

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PG XF 292/8/11

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 189-308595 z dnia 1.10.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Wybór Odsprzedawcy oprogramowania Microsoft dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w
ramach programu Microsoft Select, zgodnie z umową ramową 80S60033.
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.12.2011
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Integrit Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 6
52-407 Wrocław
POLSKA
E-mail: Integrit@integrit.pl
Tel.: +48 713588125
Adres internetowy: www.integrit.pl
Faks: +48 713588168
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V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 210 000,00 PLN
Bez VAT

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
Strony ustalają, iż ceny oprogramowania objętego zamówieniem, o którym mowa § 2 Umowy, są obliczane
według obowiązującego w dniu wysłania zamówienia Wykazu Produktów dla określonych poziomów
cenowych w danej grupie produktów (oprogramowania) z uwzględnieniem upustu w wysokości 19,88 %
oraz są powiększone o wartość należnego podatku od towarów i usług (VAT). Przy czym tak obliczone ceny
obejmują wszelkie koszty, w tym koszty odsprzedawania licencji, wynagrodzenie za prawo do korzystania
z oprogramowania na polach eksploatacji określonych w § 1 ust. 3 Umowy oraz podatki, w tym podatek od
towarów i usług (VAT).

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.12.2011
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