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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383104-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu
2019/S 155-383104

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

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

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Część 1: Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph; Część 2: Rozszerzenie funkcjonalności
systemu Aleph (PRIMO i SFX)
Numer referencyjny: CI.ZP.261.11.2019

II.1.2) Główny kod CPV
72253200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Część 1: Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph;
Część 2: Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph (PRIMO i SFX) o:
Zintegrowaną wyszukiwarkę zasobów naukowych;

mailto:zp.ci@pw.edu.pl
https://www.ci.pw.edu.pl/
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Listy A-Z dokumentów elektronicznych (tytuły czasopism i wydawnictwa seryjne), do których Zamawiający
posiada dostęp;
Narzędzie linkujące od opisu bibliograficznego dokumentu do jego pełnego tekstu.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 167 472.92 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph. Usługa opisana we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4a do zaproszenia.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph (Primo i SFX)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72230000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph (Primo i SFX) o:
Zintegrowaną wyszukiwarkę zasobów naukowych;
Listy A-Z dokumentów elektronicznych (tytuły czasopism i wydawnictwa seryjne), do których Zamawiający
posiada dostęp;
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Narzędzie linkujące od opisu bibliograficznego dokumentu do jego pełnego tekstu.
Usługa opisana we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4b do zaproszenia.

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. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy,
usługi lub roboty budowlane 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. Politechnika Warszawska (PW) posiada licencję na używanie Zautomatyzowanego
Systemu Bibliotecznego Aleph zainstalowaną w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. W celu
prawidłowego funkcjonowania systemu bibliotecznego Politechniki Warszawskiej oraz integracji z posiadanym
na Uczelni systemem USOS, niezbędne są usługi serwisowe używanego oprogramowania Aleph oraz
usługi związane z rozszerzeniem funkcjonalności tego systemu o ww. funkcje (Primo i SFX). Twórcą
używanego przez PW oprogramowania w zakresie systemów bibliotecznych jest firma Ex Libris Ltd. z
Izraela, która jest jednocześnie właścicielem praw autorskich m.in. systemów Aleph oraz Primo i SFX.
Natomiast Wykonawcą, któremu mają zostać udzielone ww. zamówienia jest firma Aleph Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Mierosławskiego 11a. Spółka Aleph Polska jest wyłącznym przedstawicielem
firmy Ex Libris w Polsce. W związku z czym, Aleph Polska jest jedynym dostawcą i dystrybutorem licencji
oprogramowania multiwyszukiwarki fasetowej Libris Primo i SFX, która integruje się ściśle z systemem
bibliotecznym Aleph oraz wszystkich innych produktów firmy Ex Libris w Polsce, a także jedynym podmiotem
upoważnionym do prowadzenia obsługi serwisowej tych systemów. Upoważnienie dla Aleph Polska ma
charakter bezterminowy. Zgodnie z powyższym, Wykonawca Aleph Polska Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem
zdolnym do realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto, nie istnieje możliwość pozyskania rozsądnych
rozwiązań alternatywnych lub rozwiązań zastępczych, gdyż wiązałoby się to z wymianą całego systemu
bibliotecznego, przy którym należy brać pod uwagę potencjalne problemy z wdrożeniem nowych systemów
oraz ich reorganizacją w kilku bibliotekach PW (m.in. brak dostępu do zasobów bibliotecznych). Należy również
dodać, że przedmiotem postępowania nie jest wymiana dotychczasowego oprogramowania na inny, ale usługa
utrzymania obecnego systemu i rozszerzenie jego funkcjonalności. W związku z powyższym, Wykonawca
Aleph Polska Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem upoważnionym do świadczenia usług będących przedmiotem
ww. postępowania dla Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego Aleph na teren Polski i nie istnieje rozsądne
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rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia
parametrów zamówienia.

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 2019/S 130-320264

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
Część nr: 1

Nazwa:
Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/07/2019

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
Aleph Polska Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 11a
Warszawa
01-527
Polska
Tel.:  +48 228398318
E-mail: biuro@aleph.pl 
Faks:  +48 228398318
Kod NUTS: PL911
Adres internetowy: https://www.aleph.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 110 196.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 110 196.60 PLN

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320264-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@aleph.pl
https://www.aleph.pl
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph (Primo i SFX)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/07/2019

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Aleph Polska Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 11a
Warszawa
01-527
Polska
Tel.:  +48 228398318
E-mail: biuro@aleph.pl 
Faks:  +48 228398318
Kod NUTS: PL911
Adres internetowy: https://www.aleph.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 57 276.32 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 276.32 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

mailto:biuro@aleph.pl
https://www.aleph.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6) 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2019


