
(„
Warszawa, dnia i ) grudnia 2017 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

WICEPREZES

Tomasz Dobrowolski

RCL.BA.27 10.7/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na „Dostawę serwerów dla Rządowego Centrum

Legislacji”

znak sprawy RCL-27-28612017

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) — zwaną dalej „ustawą”, Rządowe Centrum

Legislacji — zwane dalej „Zamawiającym” przekazuję informację o wynikach postępowania:

1) w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Firma (nazwa) lub Naprawa w
Numer Okres

nazwisko oraz adres Cena oferty .. następnym
oferty gwarancji

wykonawcy dniu roboczym

Część I — 65.199,84 zł brutto 5 lat TAK
System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42 Część II — 59.945,28 zł brutto 5 lat TAK

39-300 Mielec
Część III — nid nid nid

E-TECH s.c. Część I — 53.824,80 zł brutto 5 lat TAK

M. Duda, P. Kapusta
2 Część II — 54.858,00 zł brutto 5 lat TAK

Ul. Tuwima 95A
90-031 Łódź Część III — 198.891,00 zł brutto 5 lat TAK

UJVLkR — rr Część I — 48.216,00 zł brutto 3 lata NIE

Grzegorz Palczyński
3 Część II — 49.042,56 zł brutto 3 lata NIE

Ul. Meksykańska 6 lok. 101
03-948 Warszawa Część III — 158.090,67 zł brutto 3 lata NIE
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2) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana

procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona).

3) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę

złożoną przez PRIMAR — IT Grzegorz Palczyński, Ul. Meksykańska 6 lok. 101, 03-

948 Warszawa w zakresie Części 1, II i III przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy — jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (S1WZ).

Uzasadnienie faktyczne:

Wymogiem Zamawiającego określonym w treści S1WZ w Rozdziale V ust. 6 pkt 2 było:

„6. Dodatkowo tykonawca załączy do oferty:

2) zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów (odpowiednio dla danej

części, na którą składa ofertę) — sporządzoną i wypełnioną według wzoru stanowiącego

załącznik nr 2 do SIWZ.

UWAGA.”.”!

W zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów należy wypełnić każdy wiersz

tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Wykonawca

zobowiązany jest wpisać m.in. wymagane parametJy ich liczbę i wielkość. Wykonawca

zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań Zamawiającego. zestawienie

parametrów technicznych oferowanych serwerów stanowi element oferty i nie podlega

uzupełnieniu na zasadach określonych w przepisach art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Konsekwencją

niewłaściwego wypełnienia zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów jest

jej niezgodność z treścią SIWZ i odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy

Pzp.”

W toku badania złożonej oferty stwierdzono że Wykonawca nie załączył do oferty

wymaganych parametrów technicznych oferowanych serwerów odpowiednio dla danej części,

na którą złożył ofertę.

Mając powyższe na uwadze oferta Wykonawcy PRIMAR — IT Grzegorz Palczyński

nie odpowiada treści SIWZ i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie

do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy.
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4) Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż unieważnia

przedmiotowe postępowanie w zakresie Części I przedmiotu zamówienia, z uwagi

na fakt, iż cena najkorzystniej szej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5) Oferty sklasyfikowano następująco (wg ustalonych kryteriów oceny ofert: cena oferty —

60%, okres gwarancji — 30%, naprawa w następnym dniu roboczym — 10%):

Kryterium nr 3
Kryterium nr I Kryterium nr 2 Naprawa w

Liczba
Wykonawca

Część Cena oferty brutto Okres gwarancji następnym dniu
zamówienia ogólna

- do 60 pkt - do 30 pkt roboczym
-_do_10_pkt

CZĘŚĆ I 49,53 30 10 89,53
System Data Sp. z o.o.

CZĘŚĆ II 54,91 30 10 94,9 1

CZĘŚĆ I 60 30 10 100

E-TECH s.c.
CZĘSC II 60 30 10 100

M. Duda, P. Kapusta

CZĘŚĆ III 60 30 10 100

CZĘŚĆ I n/d nid nid n/d

PRIMAR—IT
CZĘSC II nid nid n/d n/d

Grzegorz Pałczyński

CZĘŚĆ III nid nid n/d n/d

6) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Dla Części II:

Wybrano ofertę złożoną przez E-TECH s.c., M. Duda, P. Kapusta, ul. Tuwima 95A,

90-03 1 Łódź.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów

na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert tj. — 100 pkt.

Proponowana w ofercie cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dla Części III:

Wybrano ofertę złożoną przez E-lECH s.c., M. Duda, P. Kapusta, ul. Tuwima 95A,

90-031 Łódź.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów

na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert tj. — 100 pkt.

Proponowana w ofercie cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może
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przeznaczyć na sfnarisowanie zamówienia.

7) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie

przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
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