Warszawa, 2015-11-19
WIF.261.6.2015

Do wszystkich
Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu pamięci masowej,
(WIF.261.6.2015).
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Polski Komitet
Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę systemu pamięci masowej
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu jw. Polski Komitet
Normalizacyjny informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
Wykonawcę:
COMP DATA Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 134a, 02-952 Warszawa,
która uzyskała największą liczbę punktów (88,5171 punktów).
Punktację przyznaną w każdym z kryteriów oceny ofert przedstawia załącznik nr 1.
W postępowaniu ofertę złożył również Wykonawca:
AppNet Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok;
Oferta nr 1, która uzyskała 85 pkt.
Zamawiający odrzucił ofertę następującego Wykonawcy:
Itprojekt Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Oferta nr. 3
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Uzasadnienie:
Treść oferty nie odpowiada wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia ze względu na brak następujących dokumentów:
1) autoryzacji producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego partnera) na
dostawę do PKN,
2) oświadczenia producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego partnera) o
możliwości przedłużenia gwarancji na sprzęt o kolejne 2 lata,
wymaganych w Rozdziale 2 część II pkt 1.2. i 1.6. SIWZ oraz pkt 14 ppkt 12 i 13
załącznika nr 1 do SIWZ.
Oświadczenia wskazane powyżej nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3
Prawa zamówień publicznych. Uzupełnieniu podlegają bowiem jedynie dokumenty
i oświadczenia wskazane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz.
231) a zatem oferta w tym zakresie podlega odrzuceniu jako niezgodna z
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2.).
Ponadto do oferty nie zostały załączone następujące dokumenty:
1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – wymagane w Rozdziale 4 pkt. 4.1. ppkt 3
SIWZ.
2) certyfikat systemu zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 lub inny
powszechnie uznawany w Unii Europejskiej – wymagany w Rozdziale 2 część II
pkt. 1.8. SIWZ.
3) deklaracja zgodności CE - wymagany w Rozdziale 2 część II pkt. 1.9. SIWZ.
4) dowody, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - wymagane w Rozdziale 4 pkt. 1.1.2. ppkt 3 SIWZ.
Wykonawca wraz z ofertą przedłożył dowody dotyczące wykonanych
dostaw w nieodpowiedniej formie tj. kserokopii niepoświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia
ww. dokumentów, ponieważ pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie
oferty.

Od niniejszej czynności Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone
w Rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od
dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.
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AppNet Sp. z o.o.,
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COMP DATA Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 134a,
02-952 Warszawa

Cena

85

73,5171

Okres
gwarancji

0

10

Termin
realizacji

0

5

85

88,5171

Ogółem

