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Warszawa: Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM. 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: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a, 02-097  Warszawa, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks +48225991714.

Adres strony internetowej (url): https://dzp.spcsk.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM.

Numer referencyjny  DZP.262.186.2019

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: 1.Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez SIMPLE: a)Opieki Gwarancyjnej b)Opieki Serwisowej c)Opieki Konsultacyjnej Warunki opieki gwarancyjnej,

serwisowej i konsultacyjnej zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy oraz w warunkach świadczenia opieki serwisowej i gwarancyjnej stanowiących Załącznik Nr 1 do Umowy.

II.5) Główny Kod CPV: 72260000-5

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

Wartość bez VAT: 616500.00

Waluta:

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt1) lit.a) i 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:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – usługi mogą być świadczone tylko przez jednego

wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne

lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Świadczenie usług informatycznych, stanowiących przedmiot

niniejszego zamówienia pozostaje w ścisłym związku z utrzymaniem oprogramowania wytworzonego wg. wymagań Zamawiającego na podstawie umowy o zamówienie publiczne zawartej z Simple

S.A. z SPDSK (należącego obecnie do UCK WUM) w dniu 30.09.2009 r. (nr umowy 87/DZP/PN/34/2009) oraz umowy o zamówienie publiczne z Simple CPS Sp. z o.o. zawartej z SPCSK (należącego

obecnie do UCK WUM) w dniu 28.12.2004r. (nr umowy 311/28.12.04/000288975) na mocy której Zamawiający nabył niewyłączne prawo do korzystania z licencji oprogramowania. Należy dodać, ze w

okresie gwarancji usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, świadczone były bezpośrednio przez producenta oprogramowania, zważywszy iż Simple.ERP to system o niezwykle złożonej

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/ff398f97-66b7-464d-8bfb-5e89b...
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wielopłaszczyznowej architekturze opartej o indywidualne rozwiązania skryptowe, stworzone przez Simple S.A. wg. wymagań Zamawiającego i w tych okolicznościach nie jest możliwe zapewnienie

wsparcia a także modyfikacji takich rozwiązań przez podmioty nie posiadające pełnej znajomości struktury poszczególnych mechanizmów działania i wymiany danych między poszczególnymi

modułami. Ponadto Simple S.A. posiada wyłączne prawa autorskie i patentowe do oprogramowania Simple.ERP, które to uprawniają go do modyfikacji i rozszerzeń obszarów funkcjonalnych

wytworzonego oprogramowania, które obejmują wszelkie aktualizacje i inne zmiany na potrzeby Zamawiającego wraz z dokumentacją udostępniana klientowi końcowemu. W załączeniu

przekazujemy oświadczenie producenta.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA: Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

SIMPLE S.A.,  ,  ul. Bronisława Czecha 49/51,  04-555,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
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