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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482918-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Elektroniczne usługi informacyjne
2022/S 170-482918

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: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Numer referencyjny: DAZ/ZP/9/2022

II.1.2) Główny kod CPV
64216200 Elektroniczne usługi informacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego przez okres 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 864 308.13 PLN
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II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64216000 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia serwisu informacyjnego firmy Refinitiv dla Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Eikon with Datastream na trzy 
stanowiska na okres 48 miesięcy.
Serwis informacyjny łączy funkcje dostępu do informacji dla profesjonalistów operujących na rynkach 
finansowych z obszerną bazą danych w ramach serwisu Datastream, pozwalającą na tworzenie analiz i 
wykresów dla szerokiego zakresu aktywów i obszarów finansowo-gospodarczych. Refinitiv zapewnia również 
dostęp do całodobowej obsługi serwisowej oraz duży wybór bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów.
Ponadto, Eikon with Datastream zapewnia m.in.:
1. serwis informacyjny, zawierający wiadomości agencji Refinitiv, pokrywające swoim zasięgiem wszystkie 
obszary gospodarcze, geograficzne oraz wszelkiego rodzaju aktywa,
2. dostęp do bieżących danych nt. wyceny wszelkich klas aktywów: papierów udziałowych, kursów walutowych, 
rynku pieniężnego, dłużnego, surowców naturalnych lub rynku nieruchomości,
3. dostęp do prognoz gospodarczych i rynkowych, prowadzonych w ramach ankiety Refinitiv, zbieranych wśród 
uczestników rynku i głównych ośrodków prognostycznych,
4. narzędzia udostępniające szczegółowe dane nt. relacji inwestorskich, akcjonariatu, umożliwiające analizę 
trendów, wycenę ryzyka, analizę techniczną oraz fundamentalną spółek, papierów wartościowych i innych 
aktywów,
5. dostęp do zintegrowanej z narzędziami Office (m.in. Excel) bazy danych Datastream, akumulującej wszelkie 
dane rynkowe i gospodarcze, które są udostępniane przez państwowe urzędy statystyczne, banki centralne, 
międzynarodowe instytucje finansowe czy uczestników rynków finansowych,
6. dostęp do narzędzi analitycznych, umożliwiających tworzenie analiz, wykresów i własnych zestawień oraz 
wizualizacji na podstawie bazy Datastream,
7. komunikację z innymi uczestnikami rynku oraz współpracownikami za pomocą Eikon Messenger, w tym 
możliwość zawierania transakcji w oparciu o komunikator,
8. szereg innych aplikacji, kalkulatorów finansowych i profesjonalnych serwisów tematycznych,
9. automatyczną aktualizację oprogramowania,
10. duży wybór bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów w oddziałach Refinitiv, w siedzibie klienta oraz w trybie 
online.

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
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• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Uzasadnienie prawne - art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 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;
uzasadnienie faktyczne - serwis informacyjny oferowany przez Refinitiv jest jedynym w swoim rodzaju 
narzędziem stosowanym w sektorze finansowym, dostarczającym dane m.in. z rynków finansowych oraz 
ekonomiczne z całego świata w trybie on-line. Pozwala on na tworzenie zarówno analiz własnych jak i 
korzystanie z baz analiz przygotowanych przez pracowników serwisu oraz innych użytkowników serwisu. 
Serwis ten jest wykorzystywany przez niemal wszystkie banki oraz inne instytucje finansowe z całego 
świata. Fundusz od ok. piętnastu lat korzysta z serwisów informacyjnych i transakcyjnych dostarczanych 
wcześniej przez wykonawcę Thomson Reuters Polska sp. z o. o. a od 1 października 2018 r. przez Refinitiv. 
Obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny korzysta z trzech licencji Refinitv Eikon with DFO (DataStream 
For Office). Serwisy firmy Refinitiv są wykorzystywane przez Fundusz m.in. do zawierania transakcji na 
rynkach finansowych. Jest to także podstawowe źródło danych rynkowych i ekonomicznych, które na 
bieżąco zasilają wewnętrzne bazy danych i analizy Departamentu Skarbu. Szczególnie istotna w tym 
kontekście jest, dostarczana przez Refinitiv, usługa DataStream, będąca największą na świecie bazą danych 
ekonomicznych i rynkowych, oferującą dane dotyczące 35 mln instrumentów finansowych oraz 8,5 mln 
wskaźników ekonomicznych ze 175 krajów świata, zawierająca dane historyczne do 65 lat wstecz. System 
Refinitiv dostarcza także, w czasie rzeczywistym, informacje agencji Reuters, będącej jedną z największych 
na świecie agencji informacyjnych, w tym w zakresie tematyki: rynków finansowych, gospodarczej, politycznej 
i in., gwarantując natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji krajowych i zagranicznych. 
Refinitiv umożliwia przy tym filtrowanie ww. informacji w zależności od preferencji odnośnie do obszarów 
zainteresowania. Wbudowany w system Refinitiv komunikator zapewnia łączność z wszystkimi użytkownikami 
systemu Eikon, którzy są identyfikowani w sposób jednoznaczny (nazwa instytucji, imię i nazwisko danej 
osoby). Za jego pomocą prowadzone są m.in. negocjacje oraz podawane szczegóły poszczególnych transakcji. 
Fundusz posiada również jedną licencję serwisu firmy Bloomberg, która częściowo pokrywa się w zakresie 
funkcjonalności z serwisami firmy Refinitiv. Biorąc jednak pod uwagę możliwe błędy/pomyłki dostawcy serwisu 
a przede wszystkim możliwe awarie systemu, mogące odciąć Fundusz od niezbędnych źródeł informacji 
(danych rynkowych), a także ze względu na różnice w funkcjonalnościach obydwu serwisów, w związku z 
posiadaniem portfela papierów wartościowych o znaczącej wartości, konieczne jest posiadanie przynajmniej 
dwóch niezależnych, uzupełniających się źródeł informacji i danych rynkowych. W przypadku przedmiotowego 
zamówienia nie istnieje tzw. produkt równoważny, a tym samym nie ma możliwości przeprowadzenia 
postępowania konkurencyjnego, w którym zamawiający uzyskałby porównywalne oferty. Zakup wyżej opisanego 
serwisu jest możliwy wyłącznie w firmie Refinitiv. W związku z powyższym, na rynku niedostępne są rozsądne 
rozwiązania alternatywne lub zastępcze do przedmiotu zamówienia w stosunku do rozwiązania oferowanego 
przez ww. Wykonawcę.

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
Zamówienie nr: 1
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Nazwa:
Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
04/08/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Refinitiv Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 126/134
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-008
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 864 308.13 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
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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości 
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zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 powyżej są:
a) Odwołanie.
b) Skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie 
dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579– 590 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z 
wolnej ręki;
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2022
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