
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Wsparcie techniczne dla sytemu monitorowania SYNDIS

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

służby żeglugi powietrznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

służby żeglugi powietrznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Wsparcie techniczne dla sytemu monitorowania SYNDIS

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23312df3-8fde-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00078399/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-03-08 10:12

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 443/PAŻP/2021/AZP

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 288000,00  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Usługa wsparcia technicznego dla Systemu Monitorowania Urządzeń CNS -SYNDIS na okres 11 m-c.

3.10.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
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3.10.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z
przyczyn 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.

Uzasadnienie faktyczne: 
SYNDIS został stworzony i zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Rozwojowe Spółdzielnia Pracy
Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA z siedzibą w Poznaniu, Mikronika zbyła autorskie prawa
majątkowe na rzecz firmy TELBUD S.A. Na chwilę obecną firma TELBUD S.A. jest jedynym i wyłącznym podmiotem
mogącym świadczyć usługi serwisu, rozbudowy i modyfikacji oprogramowania. 
Rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji oraz stopniowym wdrażaniem nowego systemu opartego o otwarte
oprogramowanie Zabbix. W związku ze złożonością projektu, niezbędny jest okres przejściowy.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Telbud S.A.

5.1.2.) Ulica: Jakuba Krauthofera 23

5.1.3.) Miejscowość: Poznań

5.1.4.) Kod pocztowy: 60-203

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie w niniejszym ogłoszeniu zostało oznaczone jako nie ujęte w planie postępowań w związku z art. 23 ust. 1 Pzp
tj. w związku z tym, że plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzany jest po przyjęciu budżetu lub planu
finansowego i w momencie publikacji niniejszego ogłoszenia jest przygotowywany.
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