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W sektorze IT

l Prywatn¹ ofertê akcji zakoñczy³ Suntech.
Spó³ka zadebiutuje na NewConnect na po-
cz¹tku pa�dziernika. Spó³ka pozyska³a 954
tys. z³ (5,3% kapita³u zak³adowego Spó³ki),
które przeznaczy na realizacjê przyjêtej stra-
tegii rozwoju. Kluczowym za³o¿eniem nowej
strategii jest ekspansja na rynki �wiatowe w
sektorze telekomunikacji. W tym celu spó³-
ka utworzy³a dzia³ sprzeda¿y eksportowej.

(www.suntech.pl, 23.09.08)

ki MNI Premium szacuje, i¿ roczny przy-
chód z tytu³u powy¿ej wskazanej umowy
przekroczy 10% kapita³ów w³asnych MNI
jak te¿ 10% skonsolidowanych przychodów
rocznych grupy MNI SA.

(MNI, rb nr 44/2008, 11.09.08)

Telekomunikacja

l W³a�ciciel Polsatu i za³o¿yciel Prokomu
prowadz¹ rozmowy na temat sfinansowania
rozwoju spó³ki Sferia, która wkrótce ma uzy-
skaæ status mobilnego operatora. Na zbudo-
wanie sieci Sferia potrzebowa³aby ok. 1 mld z³.

(mt, Krótko, Solorz i Krauze w Sferii?,
CW nr 33/08, 16.09.08, s4)

l Netia zamknê³a transakcjê kupna 100%
udzia³ów Tele2 Polska. Warto�æ umowy �
105,8 mln z³. W wyniku przejêcia baza rocz-
nych przychodów wzro�nie o ponad 40%,
co przek³ada siê na blisko trzykrotnie wy¿-
sze przychody ni¿ przychody drugiego co
do wielko�ci operatora alternatywnego. Po
przejêciu baza kliencka po³¹czonych pro for-
ma spó³ek obejmuje ponad 1 mln klientów
us³ug g³osowych (w³asna sieæ + klienci us³ug
WLR) i ponad 335 tys. klientów us³ug sze-
rokopasmowych. Netia podnios³a prognozê
przychodów grupy na 2008 r. do powy¿ej
1,05 mld z³ z ponad 950 mln z³. Zysk netto
grupa ma osi¹gn¹æ w 2011 r.

(PB nr 181/08, 16.09.08, s13)

l UKE zastanawia siê, czy odebraæ czêsto-
tliwo�ci wimaksowe (na ich bazie �wiadczo-
ny jest bezprzewodowy dostêp do Internetu)
czterem operatorom. Chodzi o PTC Era, Ne-
tiê, Clearwire i NASK.

(Magdalena Wierzchowska, Nie potrafisz wykorzystaæ
czêstotliwo�ci? To oddaj, PB nr 185/08, 22.09.08, s10)

l Polscy akcjonariusze wystosowali na prze-
³omie lipca i sierpnia list do zarz¹du Polkom-
telu, prosz¹c o wyst¹pienie do polskiego s¹du
z wnioskiem o zdjêcie zastawu na akcjach
TDC. W li�cie by³a informacja, ¿e je¿eli zarz¹d
tego nie zrobi, KGHM, PKN Orlen, PGE i
Wêglokoks uznaj¹ to za dzia³anie na ich szkodê.

(Magdalena Wierzchowska, Vodafone liczy na szybki
zakup, PB nr 183/08, 18.09.08, s8)

l Do koñca tego roku us³uga bezprzewodo-
wego dostêpu do Internetu na bazie CDMA
ma byæ dostêpna dla 26% populacji, do koñ-
ca 2008 r. - dla 99%. TPSA zainwestuje w
jej rozwój 500-750 mln z³, w zale¿no�ci od
liczby pod³¹czonych abonentów. TP chce zao-
ferowaæ klientom jedn¹ prêdko�æ - do 1 Mb/s.
CDMA da TP potencjalnie dostêp do 2 mln
abonentów.

(Magdalena Wierzchowska, Trzy w jednym dostan¹
drugie ¿ycie, PB nr 182/08, 17.09.08, s6)

Finanse
i ubezpieczenia

l Najwa¿niejsze umowy zawarte przez
spó³ki Grupy Asseco w I pó³roczu 2008 r.
(sektor bankowo-finansowy): w podpisanie
listu intencyjnego z DB PBC na projekt roz-
woju systemu bankowo�ci elektronicznej;
w umowa z DB PBC na modyfikacjê syste-
mu FAST; w umowa z Mazowieckim Ban-
kiem Regionalnym na dostawê i wdro¿enie
systemu def3000/Treasury; w umowa z BGK
na modyfikacjê zintegrowanego systemu in-
formatycznego; w umowa z GBW na budo-
wê i serwis podstawowego i zapasowego
Centrum Przetwarzania Danych; w umowa
z Eurobankiem na dostawê sprzêtu kompu-
terowego; w umowa z BRE Bank Hipotecz-
ny na dostarczenie zmian dla modu³u rapor-
towania p³ynno�ci w systemie def3000/TR,
dostarczenie zmian dla modu³u Front Offi-
ce do obs³ugi lokat terminowych w syste-
mie defBank Pro oraz szkolenie i wdro¿e-
nie; w umowa trzyletnia na �wiadczenie
opieki informatycznej produktów IBM In-
formix eksploatowanych w PZU SA oraz
udzielenie nowych licencji produktów IBM
Informix; w umowa z PZU SA na wykona-
nie pilota¿owej integracji systemów Insurer
i SLS; w umowa z PKO BP na dostawê i
wdro¿enie Zintegrowanego Systemu Infor-
matycznego; w umowa z Allianz Biznes
Polska na wdro¿enie systemu def3000;
w umowa z Getin Bankiem dotycz¹ca migra-
cji systemu Oracle oraz wymiany sprzêtu;
w umowa z GBW na wdro¿enie MultiComp
i Set-BS; w umowa z VW Bank (e-Direct)
dotycz¹ca Systemu Bankowo�ci Interneto-
wej oraz modyfikacji systemu bankowego;
w umowa z VW Bank na wykonanie zmian
w systemach defBank Pro, Processing, Hur-
townia Danych celem zapewnienia funkcjo-
nalno�ci w zakresie obs³ugi rezerw i odse-
tek objêtych odpisem z tytu³u utraty warto-
�ci wg MSR 39 oraz dostarczenie zaimple-
mentowanych zmian do banku; w w ramach
umów z DB PBC, realizacja Fazy II projek-
tu Consumer Finance, prac produkcyjnych
zwi¹zanych z II Faz¹ wdro¿enia def3000
oraz prace dotycz¹ce Call Center jak rów-
nie¿ obs³ugi kart kredytowych i debetowych
(realizowane na podstawie aneksu nr 3 do
umowy Consumer Finance); w umowa ze
Zrzeszeniem SGB GBW na wdro¿enie kom-
pleksowego systemu bankowego - projekt na
etapie analiz oraz przygotowywania specy-
fikacji funkcjonalnych; w umowa z Domi-
net Bank dotycz¹ca interfejsu API oraz
wdro¿enia systemu defBank Pro; w umowa
z BPS na realizacjê projektu Rozbudowy

l W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem
po³¹czenia ABG z Asseco Poland zarz¹d
GPW postanowi³ zawiesiæ obrót akcjami ABG
pocz¹wszy od sesji gie³dowej w dniu 30.09.08
do dnia wykluczenia z obrotu gie³dowego
akcji ABG.

(ABG, rb nr 58/2008, 23.0908)

l Zarz¹d Infovide-Matrix przekaza³ do pu-
blicznej wiadomo�ci korektê prognozy skonso-
lidowanych wyników finansowych na 2008 r.
Nowa prognoza przedstawia siê nastêpuj¹-
co: przychody ze sprzeda¿y: 224 mln z³; zysk
netto: 14,5 mln z³. Powodem korekty progno-
zy s¹ wiêksze koszty zatrudnienia oraz roz-
woju poniesione w I pó³roczu 2008 r. zwi¹-
zane z dynamicznym wzrostem sprzeda¿y
us³ug konsultingowych i wdro¿eniowych.

(Infovide-Matrix, rb nr 29/2008, 22.09.08)

Media i Internet

l Wola Info w konsorcjum z Novell Profes-
sional Services zmodernizuje systemy pocz-
ty elektronicznej, autoryzacji i uwierzytel-
nienia w TVP. Po zakoñczeniu prac obie
spó³ki przez rok bêd¹ s³u¿yæ TVP wspar-
ciem technicznym. Warto�æ umowy to po-
nad 585 tys. z³, za� zakoñczenie prac jest
planowane na koniec I kwarta³u 2009 r.

(Katarzyna Sosiñska, informacja prasowa
Wola Info, 23.09.08; BZP 221361, 16.09.08)

l Spó³ka MNI Premium wznowi³a wspó³-
pracê ze spó³k¹ EuroZet (m.in. Radio ZET,
Radio Pogoda i 20 lokalnych stacji radio-
wych) na podstawie umowy z dnia 1.01.07.
Przedmiotem wspó³pracy jest realizacja przez
MNI Premium us³ug interaktywnych zleco-
nych przez EuroZet oraz przetwarzanie (ad-
ministrowanie) bazami danych. Zarz¹d spó³-

Wyniki finansowe Suntech 2005-07 (mln z³)

2007 2006 2005

 Przychody ze 
   sprzeda¿y

7,505 5,637 5,22

 Zysk netto 1,179 0,086 -0,576

�ród³o: Suntech, prospekt emisyjny 2008.
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Hurtowni Danych; w umowa z Mazowiec-
kim Bankiem Regionalnym na dostawê i
wdro¿enie systemu def3000/Treasury.

(Asseco Poland, SA-RS, po³owa 2008)

l Alior Bank zamierza zdobyæ milion klien-
tów i wej�æ do pierwszej ligi bankowo�ci w
Polsce w ci¹gu trzech lat. Dla Henryka Ba-
niowskiego [dyrektora IT w dawnym BPH]
to przede wszystkim wyzwanie zawodowe,
które w karierze zdarza siê najwy¿ej raz. [...]
Kluczowy dla funkcjonowania banku sys-
tem centralny to Profile, [...] HP dostarczy³
serwery, specjali�ci HP wdra¿aj¹ i parame-
tryzuj¹ system Profile. Infrastrukturê siecio-
w¹ � du¿ej i ma³ej skali � dostarcza Cisco.
Komputery pochodz¹ od Della, laptopy od
Lenovo, g³ówne systemy macierzowe od Hi-
tachi, technologia backupu z Veritasa, biblio-
teki tasmowe od Suna. Call center wyko-
rzysta technologiê Avaya.

(Krzysztof Frydrychowicz, 200 projektów
w 400 dni, CW nr 34/08, 23.09.08, s14-15)

jest dwufazowy. Rozpocznie siê w trzecim
kwartale br. i potrwa rok. Do g³ównych za-
dañ ICG Wdro¿enia SAP w pierwszej fazie
projektu nale¿y dobór platformy sprzêtowej
wraz z dostaw¹ oraz przeprowadzenie migra-
cji systemu SAP z jednego serwera na drugi.
W drugiej fazie konsultanci odpowiedzial-
ni bêd¹ za podniesienie na nowej platformie
sprzêtowej istniej¹cej wersji systemu 4.6c
do najnowszej ECC 6.0 (upgrade systemu).

(www.icg.pl, 26.09.08)

l Comarch wdro¿y³ platformê Comarch Bu-
siness Intelligence w BP Luxemburg. Luksem-
burg to kolejny kraj, po Polsce, Hiszpanii,
Portugalii i w tym roku Francji, w którym
BP zdecydowa³ siê na wdro¿enie tej platformy.

(www.comarch.pl, 17.09.08)

l IT.integro podpisa³ umowê na unowo-
cze�nienie systemu ERP u¿ywanego przez
DSV Road. Decyzja o przeprowadzeniu
upgrade wynika³a ze zwiêkszonej potrzeby
raportowania w oparciu o dostêpne w no-
wej wersji Analizy Wielowymiarowe. W ostat-
nim czasie przedsiêbiorstwo bardzo mocno
siê rozros³o m.in. w³¹czaj¹c do swojej dzia-
³alno�ci holding Frans Mass, w zwi¹zku z
tym wymagania do systemu równie¿ wzro-
s³y, na przyk³ad poprzez rozliczanie w jed-
nym systemie 4 firm. Skalowalno�æ MSD
Nav pozwoli³a zaspokoiæ te potrzeby. Gru-
pa DSV do 2006 r. dzia³a³a w Polsce pod
mark¹ DFDS Transport. Spó³ki nale¿¹ce do
Grupy DSV w Polsce generuj¹ roczne przy-
chody w wysoko�ci ok. 300 mln z³. W 15
lokalizacjach zatrudniaj¹ oko³o 700 pracow-
ników.

(www.it.integro.pl, 17.09.2008)

l Rozpoczyna siê analiza poprzedzaj¹ca
wdro¿enie systemu ERP Impuls 5 w firmie
Gazobudowa. System ERP obejmie najistot-
niejsze obszary dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa:
finanse, ksiêgowo�æ, koszty, kadry, p³ace;
gospodarkê materia³ow¹ oraz �rodki trwa³e,
dystrybucjê i transport. Zakoñczenie wdro-
¿enia przewidywane jest na grudzieñ 2008 r.
System udostêpniony zostanie 35 u¿ytkow-
nikom. Obecnie przedsiêbiorstwo eksplo-
atuje kilka odrêbnych rozwi¹zañ w zakresie
zarz¹dzania kadrami, p³acami, �rodkami trwa-
³ymi, magazynem oraz transportem. S¹ to apli-
kacje z pocz¹tku lat 90., dzia³aj¹ce w trybie
DOS, niezale¿ne od siebie, a ich integracja
jest praktycznie niemo¿liwa.

(www.bpsc.com.pl, 17.09.08)

l Stella Pack nawi¹za³a wspó³pracê z fir-
m¹ CSF Polska. Zakres �wiadczonych us³ug
- obok wdro¿enia systemu ERP MSD Ax -
obejmuje tak¿e doradztwo i szkolenia. Prace
prowadzone bêd¹ w okresie od lipca 2008 r.
do sierpnia 2009 r. Wybrane rozwi¹zanie wspo-
mo¿e zarz¹dzanie firm¹ w obszarach finan-
sów, logistyki, projektów, relacji z klienta-
mi, elektronicznej wymiany dokumentów,
komunikacji z bankami, mo¿liwo�ci anali-
tycznych i raportowania, planowania i roz-
liczania produkcji. Rozwi¹zanie bêdzie zin-
tegrowane równie¿ z zewnêtrznymi aplika-
cjami mobilnymi oraz dotychczasowym sys-

temem kadrowo-p³acowym. Korzystaæ z
niego bêdzie pocz¹tkowo 30 jednoczesnych
u¿ytkowników. Wdro¿enie uzupe³nione bê-
dzie przeprowadzeniem szkoleñ, testami
globalnymi oraz wsparciem w przygotowa-
niach do startu systemu wraz z zamkniê-
ciem danych pierwszego miesi¹ca.

(www.csf.pl, 18.09.08)

l W Przedsiêbiorstwie Produkcji Betonów
Sibet w Kielcach zakoñczono, zgodnie z
planem - pierwszy etap wdro¿enia systemu
ERP SyKOF firmy Sykom. Do koñca sierp-
nia wdro¿ono nastêpuj¹ce modu³y: gospo-
darka magazynowa, sprzeda¿, ksiêgowo�æ,
finanse, kadry i p³ace, zamówienia, zaopa-
trzenie, �rodki trwa³e oraz kontroling. Do
uzyskania pe³ni funcjonalno�ci systemu po-
zosta³o uruchomienie modu³u produkcja,
które zaplanowane jest do koñca listopada.

(www.sykom.pl, 18.09.08)

l QAD otwiera centrum rozwoju oprogra-
mowania Precision Software we Wroc³a-
wiu. Aplikacja do zarz¹dzania transportem
stanowi obecnie element kompleksowego pa-
kietu wspieraj¹cego zarz¹dzanie QAD En-
terprise Applications. Wroc³awskie centrum
jest jedynym po Dublinie �wiatowym o�rod-
kiem rozwoju tego oprogramowania. O�ro-
dek rozwoju oprogramowania Precision Soft-
ware bêdzie wspieraæ oddzia³y na ca³ym
�wiecie poprzez udzia³ w rozwoju produktu
QAD Transportation Management System
(dawniej TRAXi3). Centrum ruszy 1 stycz-
nia 2009 r. Sk³ad zespo³u rozwojowego bê-
dzie opiera³ siê na programistach technolo-
gii Java oraz Progress odpowiedzialnych za
prace badawczo-rozwojowe i serwisowe.

(£ukasz Malczewski, infom. prasowa QAD, 18.09.08)

l Asseco BS podpisa³a umowê z firm¹
Sklepy Komfort na budowê, uruchomienie
i przekazanie do eksploatacji witryny skle-
pu internetowego opartej na aplikacji inter-
netowej Safo e-Sklep. Wspó³praca Asseco
Business Solutions z firm¹ Sklepy Komfort
trwa ju¿ z powodzeniem od wielu lat.

(www.assecobs.com, 09.09.08)

l Portal og³oszeniowy Gratka uruchomi³
nowe Centrum Przetwarzania Danych. Cen-
trum zosta³o zaprojektowane i zbudowane
przez ABG. Powierzchnia nowego Centrum
to oko³o 200 m kw. Data Center zosta³o
wyposa¿one w najnowocze�niejsze systemy
podtrzymania zasilania, klimatyzacji i infra-
struktury sieciowej. £¹cznie serwisy z Gru-
py Gratka.pl odwiedza miesiêcznie blisko 4
mln u¿ytkowników.
(Aleksandra Jonczyk, inform. pras. Gratka.pl, 15.09.08)

l W ci¹gu miesi¹ca Discovery Global Ci-
tizens Master Fund obejmie pakiet obliga-
cji zamiennych na 522 tys. akcji firmy. War-
to�æ transakcji to ok. 2,5 mln USD.

(aja, Nowy inwestor finansowy w BPSC,
CW nr 34/08, 23.09.08, s4)

l MIX Electronics to polska sieæ z ofert¹
RTV, AGD i GSM. Firma wdra¿a oprogra-
mowanie klasy ERP. Rozwi¹zanie zostanie
oparte na systemie MSD Ax i obejmie mo

l Rozbudowê elementów infrastruktury IT
w BGK (w zakresie macierzy HDS AMS500)
wykona za 98,6 tys. z³ netto S&T Services
Polska.

(BZP 237985, 26.09.08)

Przedsiebiorstwa

l Spó³ka Avantis powsta³a w grudniu 2000 r.
jako firma doradcza w obszarze technologii
zwi¹zanych z telefoni¹ komórkow¹. Obec-
nie jest jednym z najwiêkszych w Polsce do-
stawców mobilnych us³ug dodanych � m.in.
dla operatorów GSM, a tak¿e dla innych
firm pragn¹cych nawi¹zaæ ze swymi klien-
tami kontakt za pomoc¹ kana³ów bezprze-
wodowych. Avantis rozpoczê³a prace nad
wdro¿eniem opcji klastrowej, rozszerzaj¹-
cej mo¿liwo�ci firmowej platformy IT za-
wieraj¹cej obecnie trzy bazy danych Orac-
le Standard Edition oraz jedn¹ bazê danych
w wersji Enterprise Edition. Tak rozbudo-
wany system informatyczny jest potrzebny
do obs³u¿enia wci¹¿ rosn¹cej liczby trans-
akcji bazodanowych, przekraczaj¹cej nie-
kiedy 80 mln operacji miesiêcznie. Spó³ka
stosuje techniki Oracle od 2002 r. Bazy
transakcyjne zostan¹ w najbli¿szym czasie
po³¹czone za pomoc¹ oprogramowania
Oracle Real Application Clusters.

(www.oracle.com/global/pl, 22.09.08)

l ICG podpisa³a z Aqua SA umowê obej-
muj¹c¹ dostawê platformy sprzêtowej, mi-
gracjê oraz upgrade systemu SAP. Projekt

Wdro¿enie Profile w Alior Banku

 planowany start X.2008

 czas przygotowañ ok. 13 mies.

 warto�æ inwestycji 1,5 mld z³

 obecna liczba pracowników 1300

 obecna liczba pracowników IT 100

 planowana liczba oddzia³ów 200

 planowana liczba agencji 400

 planowana liczba klientów 
   w 2012 r.

1 milion

�ród³o: CW. 



3Monitor IT, numer 20 (287), 29 wrze�nia 2008

du³y: finanse, �rodki trwa³e, zakupy, maga-
zyn, sprzeda¿ oraz raportowanie. System IT
ma pozwoliæ zautomatyzowaæ wiêkszo�æ pro-
cesów w firmie. Ma zostaæ zredukowany czas
dostêpu do aktualizowanych na bie¿¹co in-
formacji. Wdro¿enie prowadzi Columbus
IT. [MIX Electronics by³ u¿ytkownikiem apli-
kacji Digitland Enterprise.]

(Z£O, Columbus IT w Mix Electronics,
PB nr 187/08, 24.09.08, s19)

Sektor publiczny

l Czy resort sprawiedliwo�ci zamierza
odrzuciæ prawie wszystkie oferty na system
dozoru elektronicznego (SDE) wiê�niów,
wybieraj¹c jedn¹ z dro¿szych propozycji
firm ochroniarskich: G4S Security lub So-
lid Security? [�] Ministerstwo prosi o wy-
ja�nienie �ra¿¹co niskich� cen ofert. Co cie-
kawe, za tak¹ uznano nawet ofertê Ekotra-
de i Cross za 291 mln z³, czyli tylko 20%
ni¿sz¹ od bud¿etu (360 mln z³).

(Mariusz Zielke, Oferty na elektroniczne obr¹czki
s¹ zbyt tanie, PB nr 189/08, 26-28.09.08, s14)

l Unizeto Technologies podpisa³a umowê
z Departamentem Zaopatrywania Si³
Zbrojnych na dostawê 247 sztuk kompute-
rów stacjonarnych. Komputery przeznaczo-
ne bêd¹ na potrzeby Departamentu Si³ Zbroj-
nych, Departamentu Informatyki i Teleko-
munikacji Ministerstwa Obrony Narodowej
RP oraz Jednostki Wojskowej Grom. Warto�æ
zamówienia wynosi 1,569 mln z³ brutto.
(Adam D¹browski, inform. prasowa Unizeto, 22.09.08)

l Sprzêt informatyczny, oprogramowanie,
sprzêt sieciowy, akcesoria komputerowe i
materia³y eksploatacyjne za ³¹cznie 1,3 mln
z³ netto dostarcz¹ dla JW nr 3033 w Byd-
goszczy spó³ki: Logon Bydgoszcz, New
Technology Poland Bydgoszcz oraz Towa-
rzystwo Handlowe Alplast z Ko³obrzegu.

(BZP 224153, 18.09.08)

l Trwaj¹cy 30 miesiêcy serwis systemu ka-
drowo-p³acowego Koma eHR oraz trzylet-
ni serwis aplikacji Softlab SQL dla Mini-
sterstwa Finansów bêdzie �wiadczyæ As-
seco BS za ³¹cznie 1,03 mln z³ netto.

(BZP 218585 i 218659, 15.09.08)

l Warszawskie Asseco Systems dostarczy³o
na zamówienie Combidata Poland z Sopo-
tu sprzêt komputerowy (laptopy z wyposa-
¿eniem multimedialnym - kamera interneto-
wa oraz s³uchawki komputerowe - do 240
centrów edukacyjno-o�wiatowych oraz s³u-
chawki komputerowe do 480 centrów edu-
kacyjno-o�wiatowych) za 788,2 tys. z³ net-
to. Zamówienie dotyczy³o projektu �Centra
kszta³cenia na odleg³o�æ na wsiach� w ra-
mach konkursu MEN nr 9/2.1a/2006, wspó³-
finansowanego przez UE ze �rodków EFS.

(BZP 221101, 16.09.08)

l Blisko 780 tys. z³ netto wyda³ IMiGW
w celu rozbudowy, modyfikacji i optymali-
zacji systemu telemetrii. Urz¹dzenia dla po-
trzeb ³¹czno�ci GPRS (modemy, anteny,
inne) dostarczy³a spó³ka Acte z Warszawy
(280,0 tys. z³ netto); urz¹dzenia do mody-

fikacji instalacji serwerowych w Zbiornicach
Danych Telemetrycznych (pamiêci, proce-
sory, dyski, rutery, inne) dostarczy³a spó³ka
Atut Centrum z Warszawy (222,7 tys. z³
netto); urz¹dzenia dla potrzeb modyfikacji
instalacji radiowej w systemie telemetrii dostar-
czy³a krakowska spó³ka Astor (274,4 tys. z³
netto).

(BZP 217139 i 217143 i 217149, 15.09.08)

l Rozszerzenie systemu informatycznego
Eskulap w czê�ci bia³ej dla Wojewódzkie-
go Specjalistycznego Szpitala Dzieciêcego
w Kielcach za 650,0 tys. z³ netto wykona
poznañska spó³ka Konsultant IT.

(BZP 222622, 19.09.08)

l Oprogramowanie za sumarycznie 574,6
tys. z³ netto dla MON dostarczy³y spó³ki:
Niver z miejscowo�ci Baniocha (woj. ma-
zowieckie) oraz sto³eczna Decsoft.

(BZP 236059 i 236155, 25.09.08)

l System zarz¹dzania ruchem interesantów
(system kolejkowy) wraz z modu³em rapor-
tów i analiz oraz funkcjonalno�ci¹ umawia-
nia wizyt klientów przez urzêdnika (opcja
kalendarza) b¹d� przez samego interesanta
z wykorzystaniem formularza internetowego
(opcja kalendarza internetowego) dostarczy
i wdro¿y w 6 lokalizacjach urzêdów m.st.
Warszawy (w sumie 63 stanowiska obs³ugi)
za 536,7 tys. z³ netto spó³ka Q-Matic Poland.

(BZP 222074, 17.09.08)

l Oprogramowanie Microsoft, oprogramo-
wanie backup oraz oprogramowanie antywi-
rusowe dla Urzêdu ds. Cudzoziemców za
509,99 tys. z³ netto dostarczy Fujitsu Sie-
mens Computers.

(BZP 232723, 24.09.08)

l Us³ugê rozbudowy klastra wysokiej dostêp-
no�ci dla UM w Gliwicach za 502,0 tys. z³
netto wykona spó³ka Alto Computers z Za-
brza.

(BZP 233851, 24.09.08)

l Sprzêt komputerowy, urz¹dzenia audio-
wizualne, peryferia komputerowe i oprogra-
mowanie o ³¹cznej warto�ci 489,7 tys. z³ net-
to stanowi¹ce wyposa¿enie nowo wzniesio-
nej szko³y podstawowej w Gdañsku-Uje�ci-
sku, na zamówienie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdañska, dzia³aj¹cej w imieniu Gmi-
ny Miasta Gdañska, dostarczy³y spó³ki: Axel
Computer Gdañsk, SAD Warszawa oraz
Eurotrend Gdynia.

(BZP 214831, 12.09.08;
BZP 219447 i 220033, 16.09.08)

l 40 zestawów komputerowych, 12 lapto-
pów oraz 14 stacji mobilnych za ³¹cznie
474,4 tys. z³ netto dostarczy dla MRiRW
warszawska spó³ka Decsoft.

(BZP 235815, 25.09.08)

l Krakowski Szpital Zakonu Bonifratrów
�w. Jana Grandego zakupi³ w spó³ce MLS
Software Kraków aplikacjê wspieraj¹c¹ dzia-
³alno�æ szpitala (MLS MedicAll) oraz us³u-
gi nadzoru autorskiego nad oprogramowa-
niem za ³¹cznie 416,5 tys. z³ netto. Zamó-

wienia udzielono z wolnej rêki, jest ono wspó³-
finansowane ze �rodków UE (ZPORR).

(BZP 225912 i 225914, 26.09.08)

l Sprzêt komputerowy dla Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Opolskiego
za 408,4 tys. z³ netto dostarczy opolska Agen-
cja Informatyczna Sprinter. Zakup jest czê-
�ciowo wspó³finansowany ze �rodków EFRR
w ramach pomocy technicznej RPO woj. opol-
skiego na lata 2007-2013.

(BZP 227097, 19.09.08)

l Sprzêt i urz¹dzenia komputerowe za
407,2 tys. z³ netto dla Mazowieckiego Urzê-
du Wojewódzkiego w Warszawie dostarcz¹
spó³ki: ZETO Bia³ystok oraz Arcus.

(BZP 226365, 19.09.08)

l 90 zestawów komputerowych i 2 przeno-
�ne zestawy multimedialne ³¹cznie za kwotê
403,5 tys. z³ netto zakupi³a S³u¿ba Wywia-
du Wojskowego w sto³ecznej spó³ce Slash.

(BZP 219529, 16.09.08)

l Sprzêt i oprogramowanie komputerowe
za ³¹cznie 358,8 tys. z³ netto dla KPRM
dostarczy³y spó³ki: Global Technology, ACS,
Talex, Image Recording Solutions oraz Re-
set z Motycza. Zakup czê�ci sprzêtu by³ re-
alizowany w ramach Planu Dzia³añ Pomo-
cy Technicznej Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki na lata 2007-2008 dla Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów.

(BZP 224428 i 224480, 24.09.08)

l Komputery stacjonarne wraz z oprogra-
mowaniem systemowym i pakietem biuro-
wym dla jednostek organizacyjnych War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego za
³¹czn¹ kwotê 357,7 tys. z³ netto dostarczy
firma Cie�likowski i Spó³ka z Sulejówka.

(BZP 217489, 15.09.08)

l Katowickie Centrum Elektryfikacji i Au-
tomatyzacji Górnictwa EMAG zamówi³o w
spó³ce Simple z D¹browy Górniczej wyko-
nanie rozszerzenia posiadanego systemu Sim-
ple.ERP (do tej pory u¿ytkowanego w za-
kresie kadr) o wdro¿enie funkcji FK, obrotu
materia³owego, p³ac, maj¹tku trwa³ego i con-
trollingu. Warto�æ zamówienia to 349,2 tys.
z³ netto.

(BZP 219215, 15.09.08)

l Sprzêt komputerowy oraz system archi-
wizacji danych i archiwizacji kont poczto-
wych dla Powiatowego Urzêdu Pracy w
Dzier¿oniowie za 341,3 tys. z³ netto dostar-
czy spó³ka Nbit z Piekar �l¹skich.

(BZP 221257, 16.09.08)

l Instalacjê do wykonywania kopii zapaso-
wych i archiwizacji (serwer, biblioteka ta-
�mowa, macierz dyskowa i oprogramowa-
nie) dla NFO�iGW za 336,2 tys. z³ netto
dostarczy ZETO £ód�.

(BZP 235283, 25.09.08)

l Zestawy komputerowe (128 szt.) dla Izby
Celnej w Katowicach za 330,0 tys. z³ net-
to dostarczy³a bia³ostocka spóka AppNet.

(BZP 219481, 16.09.08)
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l Sprzêt komputerowy do Urzêdu Skar-
bowego Wroc³aw-�ródmie�cie za 320,0 tys.
z³ netto dostarczy wroc³awski Spinel.

(BZP 223559, 17.09.08)

l Sprzêt komputerowy dla Starostwa Po-
wiatowego w Koszalinie za 301,9 tys. z³
netto dostarczy CSS.

(BZP 222079, 17.09.08)

l Dostêp do zasobów informacji prawnej
online w sieci WAN dla Centrali NFZ za
295,0 tys. z³ netto zapewni Wolters Klu-
wer Polska.

(BZP 227537, 19.09.08)

l Zintegrowany System Informatyczny dla
Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego Nr 1 �l¹skiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach za 292,9 tys. z³
netto dostarczy ABG.

(BZP 221518, 16.09.08)

l Sprzêt komputerowy dla Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy za 280,6 tys. z³ netto do-
starcz¹ spó³ki Format oraz Global Tech-
nology z Warszawy, E-Tech z £odzi oraz
Reset z Motycza.

(BZP 223119, 17.09.08)

l Sprzêt komputerowy i wideokonferencyj-
ny z oprogramowaniem dla warszawskiego
Wojskowego Instytutu Medycznego za
³¹cznie 279,7 tys. z³ netto dostarcz¹ spó³ki:
Comp Data, Polixel, Siltec oraz Mebi Group
z miejscowo�ci Regu³y (woj. mazowieckie).

(BZP 231287, 23.09.08)

l Dostawê 100 szt. komputerów przeno-
�nych za 268,4 tys. z³ netto dla ARR za-
pewni sto³eczna spó³ka Perfect Line.

(BZP 220699, 16.09.08)

l Serwer poczty elektronicznej oraz opro-
gramowanie antywirusowe dla Agencji Re-
zerw Materia³owych za ³¹cznie 237,4 tys. z³
netto dostarcz¹ sto³eczne spó³ki: bezpiecz-
ne.it oraz Altkom Akademia.

(BZP 226347, 19.09.08; BZP 230193, 23.09.08)

l Poznañska spó³ka Axed dostarczy sprzêt
komputerowy (rejestratory le�niczego z
drukarkami mobilnymi i stacjami dokuj¹cy-
mi ) za ³¹cznie 229,6 tys. z³ netto do Nad-
le�nictw: Gi¿ycko (15 szt.), Elbl¹g (15
szt.), Okonek - woj. wielkopolskie (10 szt.),
Siewierz (8 szt.).

(BZP 217301 i 217803 i 217839, 15.09.08;
BZP 231327, 23.09.08)

l Poznañska spó³ka Kalasoft wdro¿y³a
swoj¹ aplikacjê wspomagaj¹c¹ zarz¹dzanie
uczelni¹ wy¿sz¹ HMS w Akademii Podla-
skiej w Siedlcach. Zamówienia o warto�ci
226,3 tys. z³ netto udzielono z wolnej rêki.

(BZP 237825, 26.09.08)

l Sprzêt komputerowy i oprogramowanie
za 220,9 tys. z³ netto dla ³ódzkiego Zarz¹du
Dróg i Transportu dostarczy ZETO £ód�.

(BZP 223136, 19.09.08)

l Zestawy komputerowe oraz urz¹dzenia wie-
lofunkcyjne dla G³ównej Biblioteki Lekar-
skiej w Warszawie za 218,5 tys. z³ netto do-
starczy³a spó³ka Statim Computer z War-
szawy.

(BZP 234097, 24.09.08)

l Sprzêt komputerowy za 211,9 tys. z³ net-
to dla Instytutu Podstaw Informatyki PAN
w Warszawie dostarcz¹ spó³ki: E-Tech z £o-
dzi oraz warszawskie Format, Henwar In-
formatyka, Perfect Line, Prefer Z.Pilaszek sj
i Unipol Serwik.

(BZP 225045, 225493, 225619, 225785, 225809,
225829 i 225835, 18.09.08)

l Gdyñskie Biuro Hydrograficzne Mary-
narki Wojennej zakupi³o w Pomorskim
O�rodku Badañ �rodowiska Envia licencje
aplikacji hydrograficznych Caris o warto�ci
204,9 tys. z³ netto.

(BZP 217385, 15.09.08)

l Rozszerzenia i modyfikacje systemu Cen-
tralnej Bazy Danych Systemu Informatycz-
nego Prokuratury oraz modyfikacje aplika-
cji SIS-SAD na zamówienie Ministerstwa
Sprawiedliwo�ci za 198,0 tys. z³ netto wy-
kona Winuel.

(BZP 225139, 18.09.08)

l Oprogramowanie biurowe Microsoft (nowe
i upgrade) za 190,1 tys. z³ netto dostarczy
do Urzêdu Patentowego RP spó³ka Cezar
z Grodziska Mazowieckiego.

(BZP 222005, 17.09.08)

l Sprzêt komputerowy dla Centrum Astrono-
micznego PAN w Warszawie za 181,9 tys. z³
netto dostarczy sto³eczna spó³ka PHU Bestpol.

(BZP 223461, 17.09.08)

l Sto³eczna spó³ka APN Promise dostar-
czy 150 licencji Microsoft (w ramach licen-
cji Select) dla UKIE za 162,6 tys. z³ netto.

(BZP 214839, 12.09.08)

l Wroc³awska spó³ka Vulcan przeprowadzi
szkolenia dla pracowników UM w £odzi w
zakresie obs³ugi i wykorzystania elektro-
nicznego obiegu dokumentów wdra¿anego
w³a�nie w urzêdzie systemu (us³uga o war-
to�ci 148,9 tys. z³ netto.)

(BZP 222161, 17.09.08)

l Rodan Systems podpisa³ z UM Inowro-
c³aw umowê na dostawê i wdro¿enie syste-
mu elektronicznego e-Inowroc³aw. Warto�æ
kontraktu wynosi 249,3 tys. z³ brutto. Pro-
jekt realizowany w ramach umowy bêdzie
obejmowa³ obieg dokumentów, formularze
elektroniczne, Biuletyn Informacji Publicz-
nej oraz integracjê z EPUAP.

(Rodan Systems, rb nr 17/2008, 15.09.08)

l Obecnie z podpisu elektronicznego korzy-

sta w Polsce kilkana�cie tysiêcy osób i s¹ to

g³ównie przedsiêbiorcy - mówi El¿bieta
W³odarczyk dyrektor produktu ds. podpisu
elektronicznego w Krajowej Izbie Rozli-

czeniowej. Przyk³adowo tylko co piêædzie-
si¹ty podmiot kontaktuj¹cy siê z Pierwszym
Mazowieckim Urzêdem Skarbowym korzy-
sta z elektronicznej metody autoryzacji do-
kumentów. Jednak te 2 procent z³o¿y³o oko-
³o 160 tys. deklaracji.

(Piotr Szmielew, Czas na us³ugi,
PB nr 182/08, 17.09.08, s18)

l Warszawskie Centrum Naukowe Ko-
pernik zostanie wyposa¿one w instalacje
elektroenergetyczne i niskopr¹dowe, które
wykona Qumak-Sekom. Warto�æ kontraktu
wynosi 21 mln z³. Termin zakoñczenia prac
ustalono na maj 2010 r.

(am, Qumak-Sekom okabluje Kopernika,
CW nr 34/08, 23.09.08, s5)

l Zgodnie z zapowiedziami ARiMR pod-
pisa³a umowê na utrzymanie systemu IACS
odpowiedzialnego za rozliczanie unijnych do-
p³at dla rolników. Umowê podpisano z HP
na 4 miesi¹ce, a jej warto�æ nie przekroczy
47,3 mln z³. Agencja podkre�la, ¿e bêdzie
p³aciæ miesiêcznie tyle samo, co do tej pory,
a w ci¹gu 4 miesiêcy przeanalizuje sytuacjê
i rozpisze przetarg na obs³ugê informatycz-
n¹. Umowê przej�ciow¹ podpisano w ostat-
niej chwili. �W ten sposób agencja za¿egna-

³a niebezpieczeñstwo pozostawienia swoje-

go najwa¿niejszego systemu informatyczne-

go bez obs³ugi, a taka gro�ba istnia³a, gdy¿

w³a�nie dzi� up³ywa³ termin dotychczasowej

umowy utrzymaniowej� - poda³a ARiMR.
(MZL, ARiMR przed³u¿y³a umowê na system,

PB nr 181/08, 16.09.08, s6)

l Najwa¿niejsze umowy zawarte przez
spó³ki Grupy Asseco w I pó³roczu 2008 r.
(sektor publiczny): w dwie umowy z CSIOZ
dotyczace wytworzenia platformy udostêp-
niania on-line przedsiêbiorcom us³ug Reje-
stru Zak³adu Opieki Zdrowotnej - eRZOZ
wraz z 12-miesiêczn¹ us³ug¹ utrzymania
oraz �wiadczenie 10-miesiêcznej uslugi utrzy-
mania Systemu RZOZ, w jak równie¿ dwie
umowy na wykonanie zmian do Systemu
RZOZ III wynikaj¹cych z Rozporz¹dzenia z
9.10.07 zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w
sprawie rejestru zak³adów opieki zdrowot-
nej wraz z 9-miesiêcznym nadzorem autor-
skim. Ponadto Asseco Poland zanotowa³a
istotne postêpy w realizacji kilku bardzo
wa¿nych projektów, mianowicie: w umowa
z ZUS na Zaprojektowanie i Wykonanie
Kompleksowego Systemu Informatycznego
dla ZUS oraz przekazanie do eksploatacji
oprogramowania u¿ytkowego; w umowa z
ZUS na modyfikacjê, rozbudowê i konser-
wacjê oprogramowania KSI; w umowa z
ZUS na �wiadczenie us³ug administrowania
i eksploatowania wydzielonymi obszarami
KSI w ZUS; w umowa z MSWiA na rozbu-
dowê platformy programowo-sprzêtowej
systemu informatycznego CEPiK, rozbudo-
wê podsystemu bezpieczeñstwa systemu in-
formatycznego CEPiK oraz �wiadczenie
us³ug wdro¿eniowych.

(Asseco Poland, SA-RS, po³. 2008)


