Ogłoszenie nr 500239574-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.
Lublin: Usługa serwisu oprogramowania VTLS/VIRTUA CHAMO dla 64 użytkowników na potrzeby
Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 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: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny
51406400000, ul. Al. Racławickie 14, 20950 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81) 445 41 59,
e-mail dzp@kul.pl, faks (81) 445 41 63.
Adres strony internetowej (url): http://bip.kul.lublin.pl/16027.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa serwisu oprogramowania
VTLS/VIRTUA CHAMO dla 64 użytkowników na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Numer referencyjny AZP-240/WR-p30/070/2018
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.Przedmiot zamówienia stanowi Usługa serwisu
oprogramowania VTLS/VIRTUA CHAMO dla 64 użytkowników na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy, tj. Opisie przedmiotu zamówienia. 3.Warunki
realizacji zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy, tj. we wzorze umowy.
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2
Dodatkowe kody CPV:
48161000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 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:
Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki mimo, iż
tryb ten stanowi odstępstwo od zasady konkurencyjności i może być stosowany jedynie w przypadkach
szczególnych, wyraźnie i enumeratywnie wyliczonych przez ustawodawcę. Jednym z takich przypadków
jest sytuacja, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, które mogą być
świadczone tylko przez jednego wykonawcę między innymi z powodu zaistnienia przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze, a drugim ochrona praw wytycznych, wynikająca z odrębnych przepisów, co w
niniejszej sprawie dotyczy praw autorskich do programu i jego utrzymania oraz modyfikacji, jak też ochrona
patentowa. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku niniejszego zamówienia, którego zakres
obejmuje świadczenie usługi dotyczącej utrzymania i rozwoju oprogramowania VTLS/Virtua CHAMO dla
64 użytkowników na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Firma Innovative Interfaces Global Ltd. z siedzibą w Dublinie jest jedynym dostawcą na terenie
Unii Europejskiej wszystkich produktów i usług Innovative, wliczając w to świadczenie usług serwisowych,
utrzymanie i rozwój oprogramowania VTLS/Virtua CHAMO i posiada wyłączne prawa autorskie do
oprogramowania VTLS/Virtua CHAMO. Od 1994 r. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II wykorzystuje do tworzenia katalogu bibliotecznego oprogramowanie VTLS.
Korzystanie z tego systemu powiązane jest z koniecznością corocznego uiszczania opłaty za utrzymanie i
rozszerzenie oprogramowania VTLS Inc. Biorąc pod uwagę fakt, iż Innovative jest wyłącznym
dostawcą/wykonawcą i dysponentem programu VTLS/Virtua, jak też wszystkich jego wersji oraz jedynym
podmiotem uprawnionym do jego wszechstronnej modyfikacji i serwisu, a także nie posiada
przedstawicielstwa w Polsce, koniecznym staje się powierzenie tej firmie wnioskowanej usługi
serwisowania, utrzymania i rozwoju systemu. Zamawiający dysponuje w dokumentacji postępowania
oświadczeniem właściciela oprogramowania potwierdzającym opisany wyżej stan faktyczny. Za
zastosowaniem przyjętego trybu postpowania, przemawia spełnienie przestanki przewidzianej w art. 67 ust.
1 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy, a w szczególności fakt, iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług,
które ze względu na opisane wyżej okoliczności, parametry i właściwości, tj. przyczyny techniczne o
obiektywnym charakterze, można uzyskać wyłącznie od jedynego Wykonawcy, który może świadczyć
wymagany zakres zamówienia. Z kolei druga przesłanka, wynikająca z lit. b) powołanego przepisu
wskazuje, iż można zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko
przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych
przepisów (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b). Przepis ten zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy
przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm
ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochrony prawno autorskiej lub patentów,
co w pełni odpowiada stanowi faktycznemu sprawy. W uchwale z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. KIO/KD 57/12,
Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b p.z.p. zezwala na udzielenie zamówienia z
wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega
ochronie z mocy norm ustawowych. Zdaniem Zamawiającego zastosowanie w opisanej sytuacji trybu
zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w
szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wytycznych
wynikających z odrębnych przepisów, istnieje wyłącznie jeden, wskazany wykonawca zamówienia i
niemożliwym jest przeprowadzenie postępowania w jakimkolwiek z konkurencyjnych trybów. W przypadku
niniejszego zamówienia zachodzą więc przyczyny związane z ochrona praw wyłącznych, wynikających z
odrębnych przepisów oraz przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze powodujące, iż jedynie firma
Innovative Interfaces Global Ltd. może być Wykonawcą przedmiotowego zamówienia, a zatem uzasadnione
jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA:

