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Warszawa 24.01.2017 r.    INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  ORAZ  O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERTY I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ KOMPUTERÓW. NR SPRAWY ZP/CI/15/2016.    Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) (PZP), w związku z uznaniem zasadności Informacji o zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany Zamawiający na podstawie ww. ustawy, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 21.12.2016 r. oraz zawiadamia o ponownym przeprowadzeniu czynności badania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Uzasadnienie:  

W dniu 27.12.2016 r. w trybie art. 181 ust. 1 PZP do Zamawiającego wpłynęło pismo Wykonawcy Slash Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyczółkowa 124, informujące o zaniechaniu czynności, do której zobowiązany jest Zamawiający na podstawie ww. ustawy. W powyższej informacji, Wykonawca wniósł o uznanie zasadności przekazanej informacji, anulowanie wyboru oferty firmy IT Locus Sp. z o. o., a następnie o odtajnienie zastrzeżonych przez Wykonawcę IT Locus Sp. z o. o. informacji, zawartych w Opisie Technicznym na str. 87-90 w zakresie dotyczącym Nazwy producenta komponentu /Nr katalogowego/Komponentów /Konfiguracji /Typu i innych danych identyfikujących urządzenie, mających na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
Zamawiający uznał za zasadną ww. informację i działając na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 181 ust. 2 PZP, unieważnił dokonaną w dniu 21.12.2016 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.  
W dniu 9.01.2017 r. Zamawiający powtórzył czynność badania oferty, odtajniając ww. informacje zastrzeżone przez IT Locus Sp. z o. o. w Opisie Technicznym. 
Po odtajnieniu, w dniu 16.01.2017 r. wpłynęło kolejne pismo od firmy Slash Sp. z o. o. w którym, Wykonawca wnosił o odrzucenie oferty Wykonawcy IT Locus Sp. z o. o. ze względu na jej niezgodność z SIWZ, względnie o unieważnienie czynności wyboru oferty IT Locus Sp. z o. o. i przeprowadzenie tej czynności ponownie w odniesieniu do kryterium gwarancji. Jednocześnie firma Slash Sp. z o. o. wyszczególniła zarzuty do odtajnionej treści Opisu Technicznego w zakresie oferowanego przez firmę IT Locus Sp. z o. o. sprzętu komputerowego. 
W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę IT Locus Sp. z o. o. do uzupełnienia oferty o brakujący Opis Techniczny w języku polskim (tłumaczenie złożonego uprzednio Opisu Technicznego częściowo w języku angielskim) oraz do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanego okresu gwarancji producenta na baterie. 

W ust. 5 złożonej Oferty firma IT Locus Sp. z o. o. zaoferowała 5 letni okres gwarancji producenta, natomiast w Opisie Technicznym wykazano, że komputery: HP Inc/EliteBook 820 G3 Notebook PC/L4Q16AV, HP Inc/EliteBook 840 G3 Notebook PC/L3C64AV oraz HP Inc/ZBook 17 G3 Mobile Workstation/M9L91AV posiadają baterie o nr. B3M72AV i G3R64AV z 3 letnią kartą gwarancyjną. 
W dniu 19.01.2017 r. Wykonawca IT Locus Sp. z o. o. uzupełnił dokumenty o wymagany Opis Techniczny (tłumaczenie) oraz złożył wyjaśnienia w zakresie dotyczącym zaoferowanego okresu gwarancji producenta. 

 Zgodnie z wyjaśnieniami IT Locus sp. z o. o. wskazany w Opisie Technicznym okres gwarancji na baterie oznaczone  jako B3M72AV i G3R64AV 3 year Battery Warranty Card (3 letnia karta gwarancyjna) dla komputerów: HP Inc./EliteBook 820 G3 Notebook PC/ L4Q16AV, HP Inc./EliteBook 840 G3 Notebook PC/ L3C64AV, HP Inc./ZBook 17 G3 Mobile Workstation/ M9L91AV jest standardowym okresem gwarancji, domyślnie obowiązującym (bez dodatkowego pakietu gwarancyjnego) 
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w momencie skonfigurowania parametrów w konfiguratorze, ściśle wg. wymagań Zamawiającego. Natomiast, zaoferowane przez Wykonawcę dodatkowe pięcioletnie pakiety gwarancyjne do ww. notebooków, wskazane w Opisie Technicznym pod numerami U7861AV oraz U7876AV, obejmują swoim zakresem również baterie. 
Zamawiający uznał wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę IT Locus Sp. z o. o., jednocześnie uznając za niezasadne roszczenie firmy Slash Sp. z o. o. (z dnia 16.01.2016 r.) o odrzucenie oferty Wykonawcy IT Locus Sp. z o. o. ze względu na jej niezgodność z SIWZ, względnie o unieważnienie czynności wyboru oferty IT Locus Sp. z o. o. i przeprowadzenie tej czynności ponownie w odniesieniu do kryterium gwarancji.  
W związku z powyższym, Zamawiający powtórzył czynność wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z uprzednio przeprowadzoną oceną ofert.  
 

Zbiorcze zestawienie ofert:  

LP. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium Pkt. 
Łączna punktacja (Ocena punktowa Oferty) 

1 MPC Paweł Oleksiewicz  99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 

Kryterium nr 1  Cena oferty brutto  (waga – 60%) 57,01 

89,01 Kryterium nr 2  Termin dostawy  (waga – 20%) 12,00 
Kryterium nr 3  Okres gwarancji producenta (waga – 20%) 20,00 

2 
Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz  Spółka Komandytowa  87-100 Toruń, ul. Widok 16 

Kryterium nr 1  Cena oferty brutto  (waga – 60%) 59,79 

99,79 Kryterium nr 2  Termin dostawy  (waga – 20%) 20,00 
Kryterium nr 3  Okres gwarancji producenta (waga – 20%) 20,00 

3 Helica spółka z o.o. 02-033 Warszawa, ul. Raszyńska 25 

Kryterium nr 1  Cena oferty brutto  (waga – 60%) 58,73 

98,73 Kryterium nr 2  Termin dostawy  (waga – 20%) 20,00 
Kryterium nr 3  Okres gwarancji producenta (waga – 20%) 20,00 

4 
IT Locus Sp. z o.o. 02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 53/72 

Kryterium nr 1  Cena oferty brutto  (waga – 60%) 60,00 

100,00 Kryterium nr 2  Termin dostawy  (waga – 20%) 20,00 
Kryterium nr 3  Okres gwarancji producenta (waga – 20%) 20,00 

5 
 SLASH Sp. z o.o. 02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 124 

Kryterium nr 1  Cena oferty brutto  (waga -60%) 59,65 
         99,65  

Kryterium nr 2  Termin dostawy  (waga – 20%) 20,00 
Kryterium nr 3  Okres gwarancji producenta (waga – 20%) 20,00 
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Uzasadnienie wyboru:  
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę IT Locus Sp. z o. o. – zgodnie z kryteriami oceny ofert, Oferta Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów, a więc jest to oferta najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania stawiane w SIWZ, tym samym nie podlega odrzuceniu.  
Cena oferty najkorzystniejszej nie mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, tj. 615 016,00 zł brutto.  Zamawiający podniesie budżet do wartości oferty, tj. do kwoty 663 523,60 złoty brutto.  
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.   

 


