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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247825-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu
2021/S 094-247825

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa wsparcia (opieki serwisowej) dla oprogramowania OPTIcamp na okres 12 miesięcy
Numer referencyjny: CI.ZP.261.01.2021

II.1.2) Główny kod CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia (opieki serwisowej) oprogramowania OPTIcamp zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w zaproszeniu do negocjacji.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 18 750.00 PLN
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II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72510000 Usługi zarządzania wspierane komputerowo

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia (opieki serwisowej) oprogramowania OPTIcamp według zasad 
opisanych w zaproszeniu do negocjacji.

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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

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

Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a i b Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, 
usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o 
obiektywnym charakterze oraz 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.
Zamawiający w 2016 roku przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
wyższej wersji oprogramowania OPTIcamp wraz z modułem umożliwiającym jednoczesną personalizację 
i wgranie certyfikatu bezpieczeństwa na elektroniczne karty pracownicze oraz dostawę blankietów kart 
elektronicznych i urządzeń niezbędnych do ich personalizacji z jednoczesnym przeszkoleniem w zakresie 
obsługi dostarczonego oprogramowania i sprzętu.
Zamówienia udzielono OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce, która na mocy umowy z zamawiającym z dnia 30 
listopada 2016 roku sprzedała i dostarczyła najnowszą wersję oprogramowania OPTIcamp, którego jest
producentem.
Nikt, poza ww. producentem nie może świadczyć czynności związanych z utrzymaniem oprogramowania.
Ponadto, nie istnieje możliwość pozyskania rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub rozwiązań zastępczych, 
gdyż wiązałoby się to z wymianą całego systemu personalizacji kart, przy którym należy brać pod uwagę 
potencjalne problemy z wdrożeniem nowego systemu oraz potencjalne problemy dotyczące funkcjonujących 
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już około 40 000 kart. Należy równocześnie zaznaczyć, że przedmiotem postępowania nie jest wymiana 
dotychczasowego oprogramowania na inny, ale utrzymanie obecnego systemu.
W związku z powyższym, firma OPTeam S.A. jest jedynym podmiotem upoważnionym do świadczenia usług 
będących przedmiotem ww. postępowania.
W związku z powyższym spółka ta jest wyłącznym usługodawcą, świadczącym wsparcie techniczne oraz 
serwisowe w zakresie opisanego oprogramowania.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 070-179258

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługa wsparcia (opieki serwisowej) dla oprogramowania OPTIcamp na okres 12 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/04/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Opteam S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8130334531
Adres pocztowy: Tajęcina 113
Miejscowość: Jasionka
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 36-002
Państwo: Polska
E-mail: opteam@opteam.pl 
Adres internetowy: https://opteam.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 750.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 750.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje na:
— niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy,
— zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której był obowiązany na podstawie 
ustawy,
— zaniechanie przeprowadzenia postępowania.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie zgodnym z art. 515 ustawy Pzp;
3) Odwołujący przekazuje odwołanie albo jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem 
Prezesa Izby, zgodnie a art. 580 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2021
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