UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ust. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych. W związku z art. 19 ust. 2 Pzp kierownik zamawiającego może powołać
do przeprowadzenia postępowania komisję przetargową. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1
lit. a i b ustawy do przeprowadzenia postępowania został wybrany tryb z wolnej ręki,
gdyż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych
z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów zamówienie może
wykonać tylko jeden wykonawca.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Twórcą systemu Eco.Tax jest przedsiębiorstwo Bazy i Sysytemy Bankowe Sp. z o.o.,
z siedzibą w Bydgoszczy. Jest ono w chwili obecnej jedynym podmiotem dysponującym
odpowiednią wiedzą i technologią pozwalającą na świadczenie obsługi serwisowej
i bieżącej konserwacji przedmiotowego oprogramowania. Ponadto wskazać należy,
iż przedmiotowy system chroniony jest prawem autorskim na rzecz przedsiębiorstwa
Bazy i Sysytemy Bankowe Sp. z o.o., a świadczenie usług z zakresu serwisu i bieżącej
konserwacji tego oprogramowania a jego aktualizacją łączą się bezpośrednio z ingerencją
w jego warstwę intelektualną. Powierzenie zaś tych czynności podmiotowi innemu niż
jego twórcy łączyłoby się z ujawnieniem chronionej prawem autorskim i licencją
udzieloną przez twórcę oprogramowania wartości intelektualnych w nim zawartych.
W związku z powyższym, zasadne jest zastosowanie trybu z wolnej ręki.
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5. Ocena skutków regulacji:
Środki na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczone zostały w budżecie w:
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