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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247585-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2017/S 122-247585
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17,
00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
Tel.: +48 225478817
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Faks: +48 225477384
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12
miesięcy.
Numer referencyjny: ZP/TITT/47/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
72250000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem
usług przez okres 12 miesięcy.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 193 828.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ulica J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem
usług przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Podst. pr.: art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Uzas. faktyczne
System zarządzania programem SZarP i system oceny propozycji programowych ROPAT, zwane dalej
Systemem, są systemami o znaczeniu krytycznym.
System pracuje w oparciu o technologię bazy danych ORACLE wykorzystywaną w TVP S.A. od 1993 r.
TVP S.A. od 2005 r. do dnia dzisiejszego nieprzerwanie eksploatuje produkcyjnie ten System. Sprzedawcą
licencji oraz wykonawcą Systemu i jego wdrożenia jest firma Oracle Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa
31, 01-208 Warszawa, która jest również twórcą Systemu i właścicielem praw autorskich. Ze względu na
posiadane prawa autorskie do kodu źródłowego Systemu, jedynie ich właściciel (Oracle Polska Sp. z o.o.)
może dokonywać modyfikacji tego kodu w celu wprowadzenia uzupełnień i zmian w działającym Systemie,
zapewniając jednocześnie wymaganą ciągłość eksploatacji. Świadczenie usługi wymaga dokonywania zmian w
ich istniejącym kodzie źródłowym. Właścicielem kodu jest TVP, ale wyłączne nieprzekazywalne prawa autorskie
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do kodu źródłowego w/w oprogramowania posiada Oracle Polska Sp. z o.o. Należy także podkreślić, że firma
Oracle Polska Sp. z o.o. nie przewiduje zbycia posiadanych praw do kodów źródłowych.
System stanowi specyficzne rozwiązanie jednostkowe, dedykowane i nieużywane nigdzie poza TVP, a
unikatowość tego rozwiązania ma wymiar zarówno merytoryczny (nieporównywalność i złożoność procesów),
jak również pod względem skali (obszar zastosowań, liczba użytkowników). Oracle Polska Sp. z o.o. posiada
również niedostępną innym podmiotom, dogłębną i szczegółową wiedzę analityczną i projektową złożonej
i skomplikowanej architektury Systemu, umożliwiającą wykonanie modyfikacji w zakresie określonym
przedmiotem zamówienia, na wykorzystywanym 24 godziny na dobę „żyjącym” Systemie.
Powyższe okoliczności wskazują, że alternatywne rozwiązanie musiałoby zakładać stworzenie i wdrożenie
systemu SZarP od nowa, w oparciu o umowy gwarantujące przekazanie autorskich praw majątkowych,
co pozwoliłoby na uniezależnienie od jednego Dostawcy. Działanie takowe byłoby jednak niewspółmiernie
kosztowne, zarówno pod kątem finansowym, jak i organizacyjnym oraz wymagało by długiego czasu na
realizację.
Brak konkurencji nie jest też wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, gdyż użyte parametry
wynikają z uwarunkowań technicznych oraz prawnych i tylko w proponowanym kształcie umożliwiają realizację
przedmiotowej usługi.
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: tak

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:
22/06/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oracle Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 31
Warszawa
01-208
Polska
Tel.: +48 226908700
Faks: +48 226908900
Kod NUTS: PL911
Adres internetowy:www.oracle.com/pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 193 828.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 193 828.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2017
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