
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie usługi utrzymania Systemu FK/KP EGERIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komunikacji Elektronicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017510794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Giełdowa 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.uke.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Łączność

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usługi utrzymania Systemu FK/KP EGERIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14eb8240-1ac9-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228565/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 08:51
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00023145/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Utrzymanie i modyfikacja systemu Egeria

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187210/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Wykonawcą niniejszego zamówienia, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych
wynikających z odrębnych przepisów, może być jedynie producent oprogramowania Egeria tj.
Comarch S.A.
Zamawiający użytkuje oprogramowanie Egeria na podstawie licencji, która nie przewiduje
udostępnienia Zamawiającemu kodów źródłowych oprogramowania Egeria, jak również nie
uprawnia do samodzielnej ingerencji w kod źródłowy oprogramowania Egeria przez
Zamawiającego lub strony trzecie, działające w jego imieniu lub na jego zlecenie. Comarch S.A.
jest wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do Zintegrowanego Systemu jakim
jest oprogramowanie Egeria, co pozwala Wykonawcy, jako jedynemu posiadaczowi praw
wyłącznych, na świadczenie usług objętych niniejszym zamówieniem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BA.WZP.26.30.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 593356 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usługi utrzymania Systemu FK/KP EGERIA
obejmująca:
1) usuwanie – zgłaszanych w okresie trwania Umowy, przy pomocy iZGL – Usterek, dotyczących
działania Systemu;
2) dostarczanie nowych wersji Systemu, w szczególności wynikających ze zmian w przepisach
prawa mających odniesienie do Systemu;
3) Usługę Hot Line – konsultacje w zakresie wiedzy merytorycznej, administracji systemem oraz
działania Systemu;
4) świadczenie dodatkowych usług konsultacyjnych, rozwojowych, wdrożeniowych,
programistycznych i analitycznych
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5) świadczenie usług szkoleniowych w zakresie funkcjonowania oraz rozwoju systemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 729827,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 729827,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 729827,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMARCH S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 677-006-54-06, REGON: 350527377

7.3.3) Ulica: Al. Jana Pawła II, nr 39 A

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-864

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00228565/01 z dnia 2021-10-12

2021-10-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 729827,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
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