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Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę usług serwisowych i na oprogramowanie – 3 Części. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuję, iż: 

− Część nr 1  – Serwis producenta na urządzenia sieciowe – do której wpłynęły dwie oferty: 

• Wybrano ofertę POINT Sp. z o.o, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02 – 366 Warszawa, w której 

zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 37.847,10  zł brutto, z terminem dostawy wynoszącym 3 dni 

kalendarzowe od daty podpisania umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ do oceny przyjęto, iż jest to 7 dni. 

Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną do niniejszej części i otrzymała 100,00 pkt w oparciu 

o przyjęte w SIWZ kryteria, w tym: C – 60,00 pkt, T – 40,00 pkt. 

• Druga oferta, złożona przez Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60 – 166 Warszawa, 

otrzymała 96,81 pkt w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria, w tym: C – 56,81 pkt, T – 40,00 pkt. 

− Część nr 2 – Software Assurance na oprogramowanie – nie wpłynęła żadna oferta. 

Postępowanie w tej części zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 przytoczonej ustawy, 

ponieważ nie złożono żadnych ofert niepodlegających odrzuceniu.  

− Część nr  3 – Serwis na urządzenia sieciowe – do której wpłynęły dwie oferty: 

• Wybrano ofertę ADVB August Lipiński, ul. Józefa Sorysa 1/13, 72 – 100 Goleniów, w której zaproponowano 

realizację zamówienia za kwotę 50.926,00 zł brutto, z terminem dostawy wynoszącym 7 dni kalendarzowych 

od daty podpisania umowy. 

Przedmiotowa oferta jest jedyną ważną złożoną do niniejszej części i otrzymała 100,00 pkt w oparciu 

o przyjęte w SIWZ kryteria, w tym: C – 60,00 pkt, T – 40,00 pkt. 

• Druga oferta, złożona przez NTT Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00 – 833 Warszawa, zostaje odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, ponieważ jest niezgodna z tą ustawą i jej treść nie 

odpowiada treści SIWZ. 

Dokumenty składające się na ofertę wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.10.2020 r. o godz. 10:19 

za pomocą Platformy zakupowej.  Po ich wypakowaniu, stwierdzono, iż zawierają pliki: pełnomocnictwo, 

formularz ofertowy, załącznik nr 2, potwierdzenie wpłaty wadium, wydruk z KRS, spośród których tylko 

upoważnienie zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast pozostałe pliki nie 

zostały w żaden sposób podpisane. 

Zgodnie z przepisem art. 10a ust. 5 przywołanej ustawy, i zapisami Rozdziału VI ust. 1 i Rozdziału VIII ust. 1 

pkt 3) i 4) SIWZ, ofertę oraz wszystkie dokumenty z nią złożone należało sporządzić, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej zaproponowanej cenie. 

Zawarcie umów z wybranymi Wykonawcami wyznaczone zostało na dzień 19.11.2020 r., zgodnie  z art. 94 

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Pięć egzemplarzy podpisanych przez Zamawiającego umów zostanie do wybranych Wykonawców przesłane 

poleconym listem priorytetowym. 
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