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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2021/S 008-014983
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132–136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja gospodarki budżetowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyzacja i teleinformatyka

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa konwersji licencji Centaur (zmiana metryki licencyjnej) wraz z 36 miesięcznym wsparciem technicznym
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.27.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konwersji licencji Centaur (zmiana metryki licencyjnej) wraz z 36
miesięcznym wsparciem technicznym tj.:
1. Konwersja dotychczas posiadanych przez Ministra Cyfryzacji licencji, uprawniających do korzystania
z platformy Centaur (dalej określanej jako „Oprogramowanie”), uprawniających do korzystania z
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Oprogramowania, na bezterminowe licencje realizujące model nieograniczonego dostępu użytkowników i
nieograniczonej ilości instalacji.
2. Zapewnienie wsparcia technicznego producenta dla Oprogramowania na okres 36 miesięcy od dnia
udostępnienia Licencji nieograniczonego dostępu.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 989 720.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konwersji licencji Centaur (zmiana metryki licencyjnej) wraz z 36
miesięcznym wsparciem technicznym tj.:
1. Konwersja dotychczas posiadanych przez Ministra Cyfryzacji licencji, uprawniających do korzystania
z platformy Centaur (dalej określanej jako „Oprogramowanie”), uprawniających do korzystania z
Oprogramowania, na bezterminowe licencje realizujące model nieograniczonego dostępu użytkowników i
nieograniczonej ilości instalacji.
2. Zapewnienie wsparcia technicznego producenta dla Oprogramowania na okres 36 miesięcy od dnia
udostępnienia Licencji nieograniczonego dostępu.

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
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit a) i b) Pzp, w trybie zamówienia
z wolnej ręki, ponieważ zamówienie może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę, z uwagi na przyczyny
techniczne o obiektywnym charakterze i związane z ochroną praw wyłącznych, a jednocześnie nie istnieje
rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, zaś brak konkurencji nie jest wynikiem celowego
zawężenia parametrów zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest konwersja licencji Centaur na model nieograniczonego dostępu użytkowników
i nieograniczonej ilości instalacji wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy. Obecnie,
oprogramowanie Centaur dostarcza usługi uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za
pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego oraz certyfikatów elektronicznych, wykorzystywane
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w rejestrach państwowych. Zamawiający planuje udzielenie zamówienia firmie Enigma Systemy Ochrony
Informacji Sp. z o.o., dalej „Enigma”, ponieważ zastosowanie innego rozwiązania jest niemożliwe z powodów
technicznych. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim obowiązek utrzymania przez okres 11 lat dwóch
centrów certyfikacji z uwagi na konieczność wygenerowania nowej struktury certyfikatu CA, migracji polityk
i danych użytkowników oraz wykonanie wymiany wszystkich obecnych certyfikatów na nowe, podpisane
przez nowe CA, brak możliwości wyeksportowania starych kluczy i certyfikatów CA z obecnych sprzętowych
magazynów kluczy, jak również konieczność zmiany kolejności DN-a w certyfikacie i standardu kodowania
polskich liter, co uczyni proces certyfikacji niemożliwym. Nowe oprogramowanie centrum certyfikacji może nie
pokryć też wszystkich funkcjonalności starego centrum certyfikacji.
Enigma jest również wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do oprogramowania, które podlega
konwersji oraz posiada w jego zakresie wyłączne prawo do modernizacji kodów źródłowych oraz świadczenia
usługi wsparcia technicznego producenta. Wyłącznie Enigma jest uprawniona również do świadczenia
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania Centaur w skład którego wchodzi m.in. modyfikacja
oprogramowania, podnoszenie wersji oprogramowania, zmiany w konfiguracji oprogramowania, co może
spowodować konieczność ingerencji w kody źródłowe, do czego uprawniona jest wyłącznie Enigma.
Nie istnieją na rynku rozsądne rozwiązania alternatywne, zastępcze lub równoważne. Zamówienie obejmuje
modyfikację gotowego i eksploatowanego już środowiska, więc konwersja musi objąć licencje, które są obecnie
w użyciu. Dopuszczenie rozwiązania alternatywnego lub zastępczego skutkowałoby dostarczeniem całkowicie
innego rozwiązania, co polegałoby na wykonaniu prac zupełnie innych, niż te, które Zamawiający zamierza
nabyć. Przedmiotem zamówienia nie jest wymiana dotychczasowego systemu na inny lecz zmiana sposobu
funkcjonowania systemu dotychczasowego. Dostarczenie nowego rozwiązania spowodowałoby zakłócenia
w zachowaniu ciągłości działania starych certyfikatów i nowych certyfikatów. W przypadku problemów z
obsługą zakładek mogą wystąpić problemy z akceptacją nowych certyfikatów wystawionych przez nowe CA
w starych aplikacjach. Dodatkowo, wiązałoby się to z wyniesieniem części danych osobowych koniecznych
do poprawnej obsługi procesu certyfikacji poza struktury Zamawiającego, jak również naraziłoby zewnętrzne
centrum certyfikacji na włamanie. Skompromitowanie certyfikatu CA spowoduje unieważnienie wszystkich
wydanych certyfikatów i unieruchomienie systemów produkcyjnych. Wdrożenie nowego rozwiązania, wiązałoby
się dodatkowo z koniecznością zakupu nowej infrastruktury, ponieważ obecna jest w pełni wykorzystywana
przez obecny system, oraz poniesieniem kosztów zatrudnienia dodatkowych programistów do jego obsługi.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11/12/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
E-mail: biuro@enigma.com.pl
Tel.: +22 5705710
Adres internetowy: www.enigma.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 5 039 760.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 989 720.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) Pzp, w trybie
zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamówienie może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę, z uwagi
na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i związane z ochroną praw wyłącznych, a jednocześnie nie
istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, zaś brak konkurencji nie jest wynikiem
celowego zawężenia parametrów zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje 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. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180–186
ustawy Pzp.
3. Skarga do sądu – przysługuje Stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie
Izby.Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy
Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2021
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