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Polska-Poznań: Rozszerzanie umów serwisowych
2020/S 044-105023

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Matejki 59
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-770
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwo Bartkowski
E-mail: zamowienia@ztm.poznan.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.poznan.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: publiczny transport zbiorowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego systemu PEKA i wsparcia technicznego w okresie udzielonej
gwarancji na zasadach określonych w SLA
Numer referencyjny: ZTM.EZ.3310.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV
72591000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego systemu PEKA i wsparcia
technicznego w okresie udzielonej gwarancji na zasadach określonych w SLA, od dnia 1.4.2020 do 31.3.2023.
Zakres zadania obejmuje m.in. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisu
gwarancyjnego systemu PEKA i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji, na zasadach
określonych w SLA; świadczenie usługi wsparcia technicznego w celu utrzymanie ciągłości realizacji zadań
realizowanych przez ZTM w ramach projektu PEKA i prace dodatkowe, tj. modyfikacje działania funkcjonalności
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systemu PEKA i nowe jego funkcjonalności; deponowanie kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego
systemu PEKA i wszelkich niezbędnych modułów i bibliotek do jego kompilacji.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 400 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego systemu PEKA i wsparcia
technicznego w okresie udzielonej gwarancji na zasadach określonych w SLA, od dnia 1.4.2020 r. do 31.3.2023
r. Zakres zadania obejmuje m.in. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisu
gwarancyjnego Systemu PEKA i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji, na zasadach
określonych w SLA; świadczenie usługi wsparcia technicznego w celu utrzymanie ciągłości realizacji zadań
realizowanych przez ZTM w ramach projektu PEKA i prace dodatkowe, tj. modyfikacje działania funkcjonalności
systemu PEKA i nowe jego funkcjonalności; deponowanie kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego
systemu PEKA i wszelkich niezbędnych modułów i bibliotek do jego kompilacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo opcji. Opcje obejmują:
a) dostarczenie i uruchomienie dodatkowych funkcjonalności systemu na potrzeby Zamawiającego wynikające z
wymagań miasta Poznania,
b) rekonfiguracja i modernizacja systemu w warstwie sieciowej i aplikacyjnej w celu zapewnienia najwyższej
wydajności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Wyjaśnienie:
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Zamawiający powinien udzielić przedmiotowego zamówienia jedynie dotychczasowemu Wykonawcy
zamówienia pn. System „Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA)” – firmie Atos Global Delivery
Center Polska Sp. z o.o. opierając się o przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze oraz konieczność
ochrony praw wyłącznych, wynikającą z prawa autorskiego oraz prawa własności technologii. Dlatego podstawę
prawną udzielenia przedmiotowego zamówienia w stosunku do części przedmiotu stanowi treść przepisu
zawarta w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1847 ze
zm.) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, (przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze), a do innej
części zastosowanie ma treść przepisu z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp (przyczyny związane z prawami
wyłącznymi). W stosunku jednak do większości elementów przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie
obydwie podstawy prawne. Powierzenie zamówienia firmie trzeciej wiązałoby się z ryzykiem naruszenia
integralności i stabilności systemu. Należy tutaj dodać, że nie ma możliwości ingerowania w oprogramowanie
systemu choćby ze względu na brak posiadania praw zależnych i kodów źródłowych przez Zamawiającego.
Kolejnym ważnym argumentem uzasadniającym odstąpienie od zamówienia w trybie konkurencyjnym jest
fakt konieczności dostępu do kodów źródłowych, które nie są własnością Zarządu Transportu Miejskiego –
Miasta Poznania. Brak dostępu do kodów źródłowych oraz dokumentacji technicznej będących własnością firmy
Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. do których wyłącznie ta firma posiada wszelkie prawa autorskie
skutecznie uniemożliwia realizację usług na rzecz Miasta Poznań przez firmę trzecią.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000079418
Adres pocztowy: ul. Królewska 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-103
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 5 400 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 5 400 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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Umowa może zostać zawarta po przeprowadzonych negocjacjach, jednak jako datę zawarcia umowy
(27.2.2020) podano dzień wysłania niniejszego ogłoszenia, gdyż system nie dopuszcza wpisania daty zawarcia
umowy późniejszej niż dzień wysłania niniejszego ogłoszenia. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania
z prawa opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Dlatego
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z
prawa opcji nie skorzysta.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej są zdefiniowane od art. 179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1847 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2020
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