
o Ce,1

A „ UNIA EUROPEJSKA
M KAPITAŁ LUDZKI „.j „ EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

RCL L1 e-RPL
2000— 2015

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r.

PREZES

Maciej Berek

RCL.BA-270-1 9-48/14

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na Realizację dzieła polegającego na: zaprojektowaniu,

zbudowaniu i wdrożeniu Systemu e-RPL przeznaczonego do obsługi

Rządowego Procesu Legislacyjnego, a także świadczenie usług szkolenia oraz

administrowania i utrzymania Systemu e-RPL

znak sprawy — POKL-27-75/2014 (II)

Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Zamawiającym” informuje, że wyrokiem

Krajowa Izba Odwoławcza, zwana dalej „KIO”, w dnia 27 stycznia 2015 r. (sygnatura akt

KIO 2753/14), orzekła m.in., że.:

Uwzględnia odwołanie.

1.1. nakazuje zamawiającemu unieważnienie: czynności odrzucenia oferty

odwołującego Sygnity S.A. oraz unieważnienie czynności wyboru oferty

konsorcjum XSystem S.A. i TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. jako oferty

najkorzystniejszej,

1.2. nakazuje wezwanie pozostałych wykonawców uczestniczących w postępowaniu,

tj. konsorcjum XSystem S.A. i TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.,

wykonawcy ITMagination Sp. z o.o. oraz konsorcjum Interopeo Sp. z o.o. i BI

Architects Sp. z o.o. Sp. k. do złożenia wyjaśnień odnośnie prawidłowości
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zastosowania stawki podatku VAT od szkoleń wchodzących w skład przedmiotu

zamówienia,

1.3. nakazuje dokonanie ponownej oceny ofert z udziałem oferty odwołującego

SygnityS.A.”

Wobec powyższego Zamawiający, na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn.zm.), zwanej

dalej „ustawa”, unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm:

XSystem S.A. oraz TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2014 r.

(RCL.BA-270- 19-31/14).

W związku z nakazem w/w wyroku KIO, Zamawiający w wyniku powtórzenia

czynności badania i oceny ofert w tym po wezwaniu pozostałych wykonawców

uczestniczących w postępowaniu, tj. konsorcjum XSystem S.A. i TARR Centrum

Innowacyjności Sp. z o.o., wykonawcy ITMagination Sp. z o.o. oraz konsorcjum Interopeo

Sp. z o.o. i BI Architects Sp. z o.o. Sp. k. do złożenia wyjaśnień odnośnie prawidłowości

zastosowania stawki podatku VAT od szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

oraz po uzyskaniu potwierdzeń tych Wykonawców co do prawidłowości dokonanych przez

Zamawiającego, w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, poprawek w zakresie innych omyłek

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu

postępowania jak niżej:

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy informuje, iż dokonano wyboru oferty nr 2 jako

najkorzystniejszej, złożonej przez konsorcjum firm: XSystem S.A., ul. Julianowska 54B, 91-

473 Łódź (lider konsorcjum) oraz TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul.

Wrocławska 167, 87-100 Toruń (konsorcjant). Cena całkowita za realizację niniejszego

zamówienia wynosi: 1.797.176,40 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
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Proponowana w ofercie cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ

Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów — 77,70 pkt podczas dokonanej oceny ofert.

LISTA WYKONAWCÓW. KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PRZYZNANA

PUNKTACJA W POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIACH OCENY OFERT:

Kryterium nr 2 Kryterium nr 3
Ocena zakresu i Ocena sposobu

Kryterium nr 1 sposobu budowy, Łączna
Cena oferty Cena oferty zrealizowania wdrożenia i

punktacjaWykonawca
(zł brutto) przyznana

z - 50 pkt funkcjonalności utrzymania
ofercie

zapisanych w SIWZ Systemu
-35pkt -l5pkt

Sygnity S.A.
1 Al. Jerozolimskie 180 2.389.300,00 37,61 28,00 9,30 74,9 1

02-486 Warszawa

Konsorcjum firm:
XSystem S.A.

Ul. Julianowska 54B
91-473 Łódź

2 oraz 1.797.176,40 50 17,50 10,20 77,70

TARR Centrum
Innowacyjności Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 167
87-100 Toruń

ITMAGINATION Sp. z o.o.
3 Ul. Chmielna 85/87 1.838,530,371 48,88 0,00 11,10 59,98

00-805 Warszawa

Konsorcjum firm:
Interopeo Sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

4 oraz 1.946,790,002 46,16 0,00 1,50 47,66

BI Architects
Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Puławska 257/4
02-769 Warszawa

1 Cena oferty po dokonaniu przez Zamawiającego poprawienia oczywistej omyłki polegającej na niezgodności
oferty z SIWZ na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 27 stycznia 2015 roku
(sygn. akt. KIO 2753/14).
2 Cena oferty po dokonaniu przez Zamawiającego poprawienia oczywistej omyłki polegającej na niezgodności
oferty z SIWZ na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 27 stycznia 2015 roku
(sygn. akt. KIO 2753/14).
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Z uwagi na fakt zastrzeżenia przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu

części ofert podlegających ocenie - jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503, z późn. zm.), szczegółowe uzasadnienia przyznanych punktów
w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostaną przekazane każdemu Wykonawcy

odrębnym pismem.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy.
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