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Znak sprawy: DO-0320-l/20l2
Dotyczy:

postepowania

komputerowego,

o udzielenie

oprogramowania

zamówienia

i wdrozenie

publicznego

uslugi

na

katalogowej

"Dostawe
Active

sprzetu
Directory

dla Powiatowego Urzedu Pracy w Nidzicy"

ZA WIADOMIENIE
I.

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno zm.)
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postepowaniu

prowadzonym

w trybie

przetargu nieograniczonego.
Zamawiajacy

przeprowadzil

badanie

i ocene zlozonych

oraz niepodlegajacych

odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj. cena. Wygrala oferta Nr 2 Wykonawcy - "POLSOFT ENGINEERING"
Spólka

z ograniczona

odpowiedzialnoscia,

ul. Ks. Bpa

H. Bednorza

19, 40-384

KATOWICE, który spelnil wszystkie warunki udzialu w postepowaniu, a oferta odpowiada
wszystkim

wymaganiom

okreslonym

w Specyfikacji

Istotnych Warunków

Zamówienia

(SIWZ). Oferta zawierala najnizsza cene sposród niepodlegajacych odrzuceniu - 66.100,00 zl
(slownie: szescdziesiat szesc tysiecy sto zlotych) netto, 81.303,00 zl (slownie: osiemdziesiat
jeden tysiecy trzysta trzy zlote) brutto. W zwiazku z powyzszym uzyskala najwyzsza liczbe
punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiajacego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - cena - 100 punktów.
Laczna liczba otrzymanych punktów - 100.
II.
Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno zm.)
informuje o odrzuceniu ofert:
1) Nr 1 zlozonej przez Wykonawce
Warszawa,

- SYGNITY

SA, Al. Jerozolimskie

180, 02-486

2) Nr 3 zlozonej przez Wykonawce - ATENA Uslugi Infonnatyczne i Finansowe Sp. z 0.0.,
ul. Rzemieslnicza 33, 81-855 Sopot.

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERT

Oferta Nr 1- SYGNITY SA, Al. Jerozolimskie 180,02-486 Warszawa
Uzasadnienie prawne: podstawa prawna odrzucenia oferty jest art. 89 ust. l pkt. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pózno zm.), który stanowi: "Zamawiajacy

odrzuca oferte, jezeli jej tresc nie odpowiada

tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3".
Uzasadnienie

faktyczne: zgodnie z dyspozycja pkt. V.1.l.3)

SIWZ Zamawiajacy

zadal

dolaczenia do oferty, kopii certyfikatu MS Windows Server Active Directory, Configuring
dla osoby, która bedzie uczestniczyc w wykonaniu zamówienia. Wykonawca powyzszego
obowiazku nie dopelnil. Ponadto nie dolaczyl do oferty wymaganych dokumentów zawartych
w Szczególowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, a mianowicie:
•

Stacja robocza pkt. 14 - certyfikatów producenta ISO 9001 w zakresie projektowania,
produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001,

•

Stacja robocza pkt. 18 i 19 - oswiadczen producenta, ze oferowany sprzet objety jest
5-letnia gwarancja na miejscu eksploatacji z reakcja serwisowa do konca nastepnego
dnia roboczego, zglaszane awarie przez 9 godzin wedlug lokalnego czasu pracy,
uszkodzone

dyski

pozostaja

w posiadaniu

zamawiajacego,

dostepnosc

czesci

zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu, dostarczony sprzet jest fabrycznie nowy,
pochodzi z oficjalnego kanalu sprzedazy na rynek polski, elementy, z których jest
zbudowany sa produktami producenta lub sa przez niego certyfikowane oraz objete
gwarancja producenta poswiadczona przez oryginalne karty gwarancyjne,
•

Serwer pkt. 3 - pelnego protokolu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera
wyposazonego w oferowane procesory,

•

Serwer pkt. 13 i 14 - oswiadczen producenta, ze oferowany serwer objety jest 5-letnia
gwarancja na mIeJSCUeksploatacji z reakcja serwisowa do konca nastepnego dnia
roboczego,
uszkodzone

zglaszane
dyski

awarie

pozostaja

przez

9 godzin

w posiadaniu

wedlug

lokalnego

zamawiajacego,

czasu

pracy,

dostepnosc

czesci

zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu, dostarczony serwer jest fabrycznie nowy,
pochodzi z oficjalnego kanalu sprzedazy na rynek polski, elementy, z których jest
zbudowany sa produktami producenta lub sa przez niego certyfikowane oraz objete
gwarancja producenta poswiadczona

przez oryginalne karty gwarancyjne,
2

a takze

karty produktowej

oferowanego

serwera umozliwiajacej

weryfikacje

parametrów

oferowanego sprzetu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze cena zaoferowana przez Wykonawce tj. SYGNITY
SA, Al. Jerozolimskie

180, 02-486 Warszawa, jest wyzsza od kwoty jaka zamierza

przeznaczyc na sfinansowanie

zamówienia - zgodnie z ustalonym na 2012 rok planem

finansowym.
Majac powyzsze na uwadze oferta Wykonawcy tj. SYGNITY SA, Al. Jerozolimskie

180,

02-486 Warszawa, podlega odrzuceniu.

Oferta Nr 3 - ATENA Uslugi Informatyczne i Finansowe Sp. z 0.0., ul. Rzemieslnicza 33,
81-855 Sopot
Uzasadnienie prawne: podstawa prawna odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pózno zm.), który stanowi: "Zamawiajacy

odrzuca oferte, jezeli jej tresc nie odpowiada

tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3".
Uzasadnienie

faktyczne:

zgodnie

z dyspozycja

pkt.VI.3.a)

SIWZ Zamawiajacy

zadal

przedlozenia wraz z oferta oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 6
do SIWZ. Wykonawca powyzszego zadania nie dopelnil, poniewaz do oferty nie dolaczyl
wymaganego

oswiadczenia.

doswiadczenia

Zamawiajacy,

zawodowego

w zalaczniku nr 9 do SIWZ, wymagal opisu

osoby, która bedzie uczestniczyc

w wykonaniu zamówienia,

tj. daty zatrudnienia i zajmowane stanowiska z zakresu objetego przedmiotem zamówienia.
Powyzszy wymóg równiez nie zostal spelniony. Ponadto oferta zawierala bledy rachunkowe
dotyczace ceny netto, naleznego podatku VAT oraz ceny brutto. Zamawiajacy nie dokonal
poprawienia

omylek rachunkowych,

wyjasnieniami
2011.5.53-55

Alicji

Bieganskiej

o nastepujacej

poniewaz
zawartymi

tresci:

"W

oferta podlega

odrzuceniu,

w Miesieczniku

Zamówien

przypadku

koniecznosci

kierujac

sie

Publicznych

odrzucenia

oferty

zamawiajacy nie wzywa wykonawcy do zlozenia wymaganych oswiadczen i dokumentów.
Niezasadne

byloby tez poprawianie

omylek, o których mowa w art. 87 ust. 2 Pzp,

w przypadku, gdy oferta podlega obligatoryjnemu
pkt.

2

ustawy

Pzp".

Nie

dolaczyl

takze

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
wymaganych

dokumentów

zawartych

w Szczególowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, a mianowicie:
•

Stacja robocza pkt. 14 - certyfikatów producenta ISO 9001 w zakresie projektowania,
produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001,
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•

Stacja robocza pkt. 18 i 19 - oswiadczen producenta, ze oferowany sprzet objety jest
5-1etnia gwarancja na miejscu eksploatacji z reakcja serwisowa do konca nastepnego
dnia roboczego, zglaszane awarie przez 9 godzin wedlug lokalnego czasu pracy,
uszkodzone

dyski

pozostaja

w posiadaniu

zamawiajacego,

dostepnosc

czesci

zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu, dostarczony sprzet jest fabrycznie nowy,
pochodzi z oficjalnego kanalu sprzedazy na rynek polski, elementy, z których jest
zbudowany sa produktami producenta lub sa przez niego certyfikowane oraz objete
gwarancja producenta poswiadczona przez oryginalne karty gwarancyjne,
•

Serwer pkt. 3 - pelnego protokolu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera
wyposazonego w oferowane procesory,

•

Serwer pkt. 13 i 14 - oswiadczen producenta, ze oferowany serwer objety jest 5-letnia
gwarancja na miejscu eksploatacji z reakcja serwisowa do konca nastepnego dnia
roboczego,
uszkodzone

zglaszane
dyski

awarie

pozostaja

przez

9 godzin

w posiadaniu

wedlug

lokalnego

zamawiajacego,

czasu

pracy,

dostepnosc

czesci

zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu, dostarczony serwer jest fabrycznie nowy,
pochodzi z oficjalnego kanalu sprzedazy na rynek polski, elementy, z których jest
zbudowany sa produktami producenta lub sa przez niego certyfikowane oraz objete
gwarancja producenta poswiadczona
karty produktowej

oferowanego

przez oryginalne karty gwarancyjne,

serwera umozliwiajacej

weryfikacje

a takze

parametrów

oferowanego sprzetu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze cena zaoferowana przez Wykonawce tj. ATENA
Uslugi Informatyczne i Finansowe Sp. z 0.0., ul. Rzemieslnicza 33,81-855 Sopot, jest wyzsza
od kwoty jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia - zgodnie z ustalonym
na 2012 rok planem finansowym.
Majac

powyzsze

na uwadze

oferta

Wykonawcy

tj. ATENA

Uslugi

Informatyczne

i Finansowe Sp. z 0.0., ul. Rzemieslnicza 33,81-855 Sopot, podlega odrzuceniu.

III.

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno zm.)
informuje, ze w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono zadnego Wykonawcy.
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IV.
Jednoczesnie

Zamawiajacy

infonnuje,

publiczne w przedmiotowym postepowaniu,

ze tennin zawarcia umowy o zamówienie
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno
zm.), nastapi w tenninie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
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