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Ogłoszenie nr 510255589-N-2019 z dnia 26-11-2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Usługa wsparcia utrzymania systemu enova.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 609493-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 17793900000000, ul. al.
Jana Chrystiana Szucha  25, 00-918  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
223 474 242, e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010. 
Adres strony internetowej (url): bip.men.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargi 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa wsparcia utrzymania systemu enova.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DE-WZP.261.16.2019.JC

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia utrzymania systemu enova. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ (Istotne
postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami). 2. DODATKOWE WYMAGANIA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – KLAUZULA SPOŁECZNA 2.1. Na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż osoby uczestniczące w wykonywaniu
zamówienia (osoby wskazane do realizacji przedmiotu Umowy w załączniku nr 4 do Umowy),
mają być zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę
zgodnie z Kodeksem pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu.
W przypadku Wykonawcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą, jeżeli realizuje
on zamówienie osobiście jako jedna z osób wskazanych w załączniku nr 4 nie jest wymagane
aby był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia, o którym mowa
powyżej dotyczy wtedy tylko pozostałych osób). 2.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia
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osób, o których mowa w ust. 3.1 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, sankcji z tytułu
niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia określone
zostały w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 72200000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości do 50% wartości
zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej, jeżeli zostaną udzielone,
będą dotyczyć w szczególności przedłużenia maksymalnie do 12 dodatkowych miesięcy okresu
gwarancji i świadczonych usług, o których mowa w pkt I.1 i I.2 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia (SOPZ - Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy) (ponad
termin zamówienia podstawowego wynoszący 24 miesiące) i/lub dokupienia maksymalnie do
540 dodatkowych godzin serwisowych usługi wsparcia techniczno-merytorycznego, o którym
mowa w pkt I.3 SOPZ (ponad określone w zamówieniu podstawowym 1080 godzin) wraz z
ewentualnym ustaleniem terminu na ich wykorzystanie, nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia
zakończenia umowy podstawowej. 2. Zamawiający wskazuje następujące warunki na jakich
może zostać udzielone zamówienie, o którym mowa w ust. 1: 1) Wysokość procentowa kar
umownych nie może być niższa od kar określonych w umowie podstawowej; 2) Warunki
finansowe dotyczące zakresu zadań gwarancja na system Enova i gwarancja na dodatkowe
moduły: Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie wynikające z
umowy podstawowej dla danego zadania obliczone (zmniejszone) proporcjonalnie do okresu
trwania umowy zawartej zgodnie z ust. 1 i zwiększone o wpływ jaki na koszty realizacji
zamówienia, w okresie od dnia zawarcia umowy podstawowej, mają: a) zmiany stawki podatku
od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), c)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2215). Zwiększenie wynagrodzenia w ww. zakresie jest dopuszczalne, jeżeli Wykonawca
udowodni przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w związku z ww. zmianą i z jej powodu
wzrósł koszt realizacji zamówienia oraz udowodni wysokość wpływu zmian na koszty
wykonania przez niego zamówienia. 3) Kwota wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę nie może
być wyższa niż wynikająca z umowy podstawowej zwiększona o wpływ jaki na koszty realizacji
zamówienia, w okresie od dnia zawarcia umowy podstawowej, mają: a) zmiany stawki podatku
od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), c)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zmiany zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2215) Zwiększenie wynagrodzenia w ww. zakresie jest dopuszczalne, jeżeli Wykonawca
udowodni przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w związku z ww. zmianą i z jej powodu
wzrósł koszt realizacji zamówienia oraz udowodni wysokość wpływu zmian na koszty
wykonania przez niego zamówienia. 4) pozostałe warunki umowy będą analogiczne z
postanowieniami umowy dot. zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zmian
wynikających z zamawianego zakresu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 501859.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Alt One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Email wykonawcy: grzegorz.krol@altone.pl 
Adres pocztowy: ul. Modlińska 61 
Kod pocztowy: 03-199 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 376269.30 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 376269.30 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 376269.30 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 
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IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


