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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami Podmiot zamawiający (konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/17/WE
–Zamówienia sektorowe)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Andrzej Pająk
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.:  +48 326185431
E-mail: andrzej.pajak@pkwsa.pl
Faks:  +48 326150862
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego www.pkwsa.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznego systemu sprzedaży węgla ISSW
eksploatowanego w Południowym Koncernie Węglowym S.A., na którą składają się wsparcie użytkowników,
nadzór autorski systemu oraz serwis i administracja aplikacji ISSW wraz z jej infrastrukturą serwerową,
systemami operacyjnymi i systemami zarządzania bazami danych.ISSW eksploatowanego w Południowym
Koncernie Węglowym S.A., na którą składają się wsparcie użytkowników, nadzór autorski systemu oraz serwis
i administracja aplikacji ISSW wraz z jej infrastrukturą serwerową, systemami operacyjnymi i systemami
zarządzania bazami danyc.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce świadczenia usług: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie.

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302347-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:andrzej.pajak@pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
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II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznego systemu sprzedaży węgla ISSW
eksploatowanego w Południowym Koncernie Węglowym S.A., na którą składają się wsparcie użytkowników,
nadzór autorski systemu oraz serwis i administracja aplikacji ISSW wraz z jej infrastrukturą serwerową,
systemami operacyjnymi i systemami zarządzania bazami danych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72000000

II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 219 692,00 PLN
Bez VAT

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

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE
—.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający

48/2011/EEZP/AP

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2) Informacje o ofertach

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Centrum Informatyki Sp. z o.o.
ul. Bałuckiego 4
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.:  +48 327163204
Adres internetowy: www.Citychy.pl
Faks:  +48 327163299

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

www.Citychy.pl
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 216 940,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 219 692,00 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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:
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 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy
art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2011

www.uzp.gov.pl

