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Dotyczy:
Post̂ powania prowadzonego w trybie przetargu nteograniczonego NR 34/DU/Z/13, kt6rego
przedrniotem jest doslawa kompietnego i dzialaĵ cego r̂odowiska informafcycznego wraz z
niezb^dnymi szkoteniami w zaknesie jego obsJugi oraz senwisem i wsparciem technicznym.

ogioŝ enie o zam6wteniu zostaio zarnieszczone w: Dzjenniku Ura^dowynn Unii Europejskiej DzJJ./S
S250 27/12/2013 438468-2013-PL

SiWZ zosiala zamieszczona na stronie: http;//ilot.edu,pl/nasz-znaK-34du7l3-data-23-12-2013-r/

Odwolanfe

Na podstawie art. 180 ust 1 w zw. z art. 179 ust, 1 ustawy 2 dnia 29 stycznis 2004r. Prawo zamdwfert

publicznych (tj, Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759} - dale] HP/P", wnosz^ odwotanie wobec czynnoSci

badania i ocerjy oferty Wykonawc6w wsp6ir»ie ubiegaj?scych si? o zamdwienie: PIDIKOM Sp. z o. o,

Sp. k. i Kapsch Sp. z o.o, (dalej jako "Konsorcjum") oraz wobec zamechania wykiuczenia Konsorcjum

z post?powania z uwagi na rtiespefnienie waaink6w udzialu w post̂ powaniu, a w konsekwencji wobec

2:aniechania odrzucenia oferty Konsorqum dodatkowo na podsiawie art, 89 ust 1 pkt 5 PZP.

Orfwotujqcy zarzuca Zamawiajqcemu naruszenie przepisbw art. 7 ust. 1, w zwigzku z art. 24 ust. 2

pkt 4 ( art. 22 ust. 1 oraz w zwiqzku z art, 89 ust 1 pkt 5 PZP i ewentuafnie art 26 ust 3 i 4 PZP

poprzez:

sit
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ocen$ oferty Konsorcjum i zaniechanie wykluczensa Konsorcjum na podstawie art. 24 ust 2

pkt 4, tj. z uwagi na niewykazanie spetaiania warunkow udziaiu w postgpowaniu dotycza,cych sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewnisjacej wykonanie zamowienia a w konsekw/ertcji zaniechanle

odrsucenia oferty dodatkowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP;

- zaniechanie wezwania Konsorcjum do zfofcenig wyja£niert lub dokurnentow dotyc2a,cych spetoiania

warunk6w ekonomicznych i finansowych.

Odwduĵ cy wnosi o:

1) pfzeprowadzenie dowodfiw z dokumentacji postspowania, w szczegolnofci ogtoszenis o

zambwieniu, trefici SlWZoraz treSci oferty Konsorcjurn;

2) uwzgî dntertie odwotertia:

3} nakazanie Zamawiajgcemu wykfuczenie Konsorcjum z postspowania z uwagl na

niewykazanis spetniania warunku udziaftu w post^powaniu dotyc^^cego sytuacji ekonornlcznej

i finansowej zapewniaMcej wykonanie zamdwienia ewenfuainie nakazanie wezwania

Konsorcjum do ztozema wyjaSnien odnoszacych sî  do dokumentow dotyczgcych

warunkow ekonomicznych i finansowych lub tez uzupeinienia tych dokurnentow;

4) zwrot kosztow postspowania.

interes w uzyskaniu 7am6wignia

W wyniku dokonania przez Zamawiajqcego mezgodnych z przepisami PZP czynnoSci i zaniechart, tj.

nieraetefn^ oceny oferty Konsarcjum oraz zaniechania wyKluczenis Konsorcjum narazono

Odwoluĵ cego na szkod? pomimo wyboru oferty Odwoluĵ cego. W wyniku naruszenia pfzez

Zamawiajacego preywotanych wyzej przepisdw Odwoiujacy rnoie ponie^c szkod$, ktdra polegaiaby

na nieuzyskaniu 2am6wienia i w konsskwencji nieuzyskartiu spodzfewanych dochodow. Staioby si?

tak, gdyby Konsorcjutn zaskarzy*o czynnoStf odrzucenia oferty Konsorejum, a Krajowa izba

Odwotawcza uwzgl̂ dnifa odwolanle Konsorcjt/m. W takim przypadky po uwzgl̂ dnieniu odwofartja

wniesionego przez Konsorcjum Zamawiaĵ cy zofaowî zany bylby do wyboru oferty Konsorcjum jako

najtarsszej, W6wczas Odwofuĵ cy nie mogiby kwestionowad wyboru oferty Konsorejum na podstawie

okolicznoSci podnoszonych w ninie/szym odwotaniu, gdyz stosownie do treSci art. 1S2 PZP bytoby to

odwotenie sp6znrone. Odwoiuĵ cy nie mdgJby kwestionowad portownego wyboru oferty

najkorzystniejszej 2 uwagi rowniez na art. 189 ust, 2 pkt 5 PZP.

Jednoĉ e^nie powyzsze Swiadczy o tym, 2e stosownie do ire£ct art 192 ust, 2 PZP zarzucane

naruszenie przepisdw moglo miefi isto&iy wpiyw na wynfk postspowania.

Termin

Inftsrmaqa o wyboree oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu olerty Konsorcjum zostala preekazana 9

kwietnia 2014 r., zaiem termtn do wniesienia odwo^ania upiywa 19 kwtetnia 2014 r. i termin ten

dochowany.
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UZASApNiENIE

1, Zamawiajj|cy prowadzi post̂ powanie w trybie przetargu nieograniczanego, ktdrego przedmiotem

jest dostawa kompletnego i dziaiajs[Cego £rodowiska (jiformatycznego wraz z niezb^dnymi

szkoiertiami w zakrasie jego obsJugi oraz serwisem i wsparciem technicznym.

2- Onia 9 kwietnia br Zamawiaĵ cy poinformowetf o wyborze oferty OdwoJujacego oraz o odrzuceniu

oferty Konsorcjum. Ofetta Konsorcjum zostafa odrzucoria na podstawie art 80 ust 1 pkt 2 P2P.

Qdwotuj3cy ni© kwestionuje odrzucenî  oferty Konsorcjum ale Kwestionuje saniechanie

dodatkowego wykluczenia Konsorcjum na podstawie art, 24 ust. 2 pkt 4 PZP a w konsekweriqi

zaniechanie odrzucenia oferty dodatkowo na podstawie art. S3 ust. 1 pkt 5 PZP.

3- Zgodnie z ustanowionymt warunkami udziafu w post^powantu oraz opisem sposoDu dokonywania

oceny spelniania tych warurtk6w o ucteietenie zamdwienia mog^ ubiegat sr^ WyKonawey, kt^rzy

zgodnie z tre^cî  art. 22 ust. 1 usfawy Prawo zamowiert publicznych, spefniaĵ  warunki

m.in,:
"sytuacji skonomicznej I ftnansow&j zap&wniaj^o^j wykonswiB zamtiwiersfe, Wanmek
spetniony przez Wykonawc$f j&zels zfoiy:

potwi&rdzEijqcQ, ze Wykonawca osiqgntf w okresie osiatnich 3 (trz&ch) 1st

, a jezel: oKrss prowadzenia dz&fetnc&ci jest kr&iszy - w tym otoesto, w kazdym

roku obrotowym:

" Srednj przych6d netto ze sprz&dazy produktdw, towar&w i materi3J6w 2 prowadzonoj

p/zez siBbfe dzigfalno&ci w wy$ako$ct ni& mnJQjszej nit 5.000.000,00 zt (r&chun&k zyskdw

i strat)

wskaioik bfeZQCej piynnoSci ftnansowej Current Ratio (CR) rozumiany jako stosunek

aktyw&w obmtowych do zobQwiqz&ft bfe^qeych {krtitfatermtoQWych) nte mniejszy, mt

1, 1, przy czym, w przypadku wykonawcdw wspfiltiie ubfegajqeych si$ o zafndwt&nie

warunek fen odnos! sty do wykonawcy, kt6ry wykazuja przycb&d netto ze sprz&tfazy

towartiw i mston&f6w w nsjw^KszeJ cz$$ci skfatfajqcej sfy na spofntonie

o ftftirym mowa powyze/ (cz$$e opisowa sprawozdania, w kl6iej zawieszczony

zostaf wskatnik, a w przypadku wykonawc6w niezQbQwiqzsnyoh do sporzadzanta

innych dokument&w potwierdza/qcych wskatnik).

CR: Wskainik biezqcej ptynnoSci finansowej - sktywa obrotowe / zobowi^zanis

(aktywa biezqce naiezy roztimie£ jako sWywa obrotowe, zobawiqz&fiia biezqcs

y rozumseZ jako zobowiqzania

Wym6g dotyczacv prevchodu

4. Konsorcjum ztozyto rachunek zyskow i slrat zawieraĵ cy dane za rok 31.12-2012 i 31.12.2013 r.

spoiki PfDIKOM Sp. z o. o. Sp. k. Jest to meprawidtawe wskazanie okresow, co powsnno



wyja£nione przez Zamswiajajsego s o czym w dafszej cz$$c\- Niemniej gdyby

hipoietycznie przyjaA ze chodzi o sprawozdanie finansowe za !ata 2012 i 2013 to dokument ten

nie potwierdza spefnienia warunkdw utiziaiu.

5. Zgodnie z tym doKumentem przychody netlo ze sprzedazy i zrownane z nirni za rok 2013 r.

wyrtosza, 12 648 677 z*r a za rok 2012 168 899 z*. Uwzgffdnfegqc dane z rachunku zyskow i strat

ni© budzi wajpiiwo^ci, ze w roku 2013 r. spofka PIDIKOM Sp, z o. o, Sp. k. osî gn^fa przyehod

netto 20 sprzedaiy prodtikt6w, towar6w i matertsrfdw powytej wymaganych 5 mfn zl Jsdnak2e za

rok 2012 przych6d ten wynosi zaledwie 168 S09 zJ a wt$c dafeko mrfiej ni2 wymsgane 5 m)n zf

6. W tym miejscu nale2y zwr6ci6 uwag? na to, ie zgodnfe z ustanowtonym warunklem

wykonawca miat wykazai, ze

"osfygnQf w okresie ostatnich 3 (trzecty /a/ obrotowych, a jet&fi okres prowadzenis

jest krtitszy - w fym okrvsiQ, wfraZdytn roku obmtowynr

6pQdnJ przych&d neito ze sprzexlaty prvdutddw, towaf&w i mat&rial&w z prowfidzonej prz&z stebfa

dziafalno&ci w wysokoSw nie mniejsxe] viz 5,000.000,00 z?'
Wykonawca rr»ia* wi?c wyka?a6 $redni przychdd min. 5 mln w kazdyin roku obrotowym.

Tymczasern z przedto^onych dokumentfiw wynika, ie w roku 2012 r. PiDEKQM Sp. z o. o. Sp, k,

nie miaf przycftodu na wymaganym poziomie.

7. Tak wi?c z przedtoionego dokumemu wyniks, ze KonHorcjum nie wykazato speinienia warunhu

udzia^u w post̂ powaniu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej I finansowsj

wykonanie zamowienia. Konsorqurn nie wykazalo, ze posiada wymagans) wielKosd pt?:ychodu.

Wvrridq dotvcz^cv W5p6fczvnn)ka Current Ratio (CRt

3. Zgodnie z cytowanym powyzej opisem speiniania wartink6w wykonawcy mreli wykasafi, ze

osî gn ît wskaznik bieza.cej ptynno^ci finansowej Current Ratio (CR) rozumiany jaKa stosunek.

aktywbw obrotowych do zobowJ£|2ai1 bie±^cych (kr6tkoterminowych) nie mniejszy, niz 1,1.

Zgodnse z SIW2 poci uwag§ nafezato bna£ okres ostainich 3 (trzech) Jat obraiowych, a jezeli okres

prowadzenfa dziaiafnoSd jest kr6(s^y - to ten okres. DIs PIDJKOM 5p- z o. o. Sp- k. bedzie to wî c

okres 2012 r. i 2013 r. Wskaznik ten mia* bye osî gniety w kazdym badanym roku obratow î.

9. Zgodnie ze zfozonym przez Konsorcjum bifansem aktywa obrotowe Dla PIDIKOM Sp, z o. o. Sp,

k, na koni&c roku 2012 wynosfty 118 723,25 2* a na koniec 2013 r. 10 401 062,18 zl, Natomiast

zobowtgzania kr6tkoterminowe wynosHy odpowiednio 109 81-4,46 zJ oraz 9 261 734,80 z*.

Stosu.tec wz6r okre l̂ony przez Zamawiajacego wspotezynnik Current Ratio (CR) wynosi za rok

2012 -1,0811, Wspotezynnik ten nie osiqgna,* wise wym^ganego poziomy win, 1,1,

10. NaSe±y zatem stwierdzid, ie Konsorc|um nie wykazalo spefnfania ustanowsonego warunku udziatu

w post̂ powaniu w postaci minimalnego wskaiitika Cun'ent Ratio {CR).

Zar/ut naruazenia. art, 26 ust. jg i 4 po&rzez zanaechanie wezwania Konsorcium do

lub dokumer|t6w dotvczgcych spetnianja watonk^w ekonomiczii'Vch

11. Nie znane sg motywy jakirni kierowat sî  Zamawiajqcy przy ocenie spetniania warunkdw

i finansowych prze^ Konsorcjum. Nie wradomo w szczegbirjofeci, czy Zamawiaĵ ey



nie zauwazyf braku wymaganych wskazmkbw za rok 2012 r., czy celowo pominaj ten rok, czy tez

dokonaf zsumowania dartych za rok 2012 12013.2adne z tycf? dziaten rcie jest uprawnione. W tytn

miejscu warto odwofatf si§ do ustawy o rachunkawo£ci (art. 3 ust. 1 pkt 9), zgodnie z kttra, iiekroc

mowa o "roku obrotowym - mztiirte s*e przez to rok kalenctarzowy lub inny okr&$ trwa/gcy 12

fwtejnycft p&inych mtesiQcy kaiencfarzowych, stosowany rtiwniet do cetdw podatkowych. Rok

obcotowy lab j&go zmiany oKreSis stattit iub umowa, ns podstawie ftf&rej utworzono jedno$tk$.

Jetefi jsdnostka rozpoczgia dzi&iainQ$C w drugiej: potowie przyj^tego roku obrotowego, to ftioZna

ksJQgt raottunkowe I sprawozdsnie finstisow& za ten okr&s pofqczytf z tcsfygami ract'iunKowymi F

sprawozdtinsem fmansowym za rok nastypny. Wprzypadku zmiany wku Qbtotowego pierwszy po

zmiani& rok obrotowy powinien &y£ dhtfsxy nit 12 kofejrtych tntssfycy-" Z ptzepisu tego wynika,

2e mo±!lwe jast potqczenie kst̂ g i sprawozdart za njepefny pierwszy rok obnotowy z ksî garnt

rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym 23 rok naet̂ pny.

£wentualne pof̂ czenie ksigg i sprawozdart nie jest jednak rownoznat̂ ne 2 wydtufceniero roku

obrotowego, o czym §wiadc2S| zawarte w przepisie wyrazy "28 rok nastqpny" - nast̂ pny, a wi?c

rok odr^bny od pierwszego. WydtuSenie roku obrotowego jest mo2iiwe tylko w jednym przypadku,

t{. w razie zmiany roku obrotowego. Tak w§c ewentualne surnowante ptzez Zamawiaĵ cogo

warto^ci z roku obrotowego 2012 i 2013 nie byto dopuszczairte-

12, Ztotony radiunek zysk6w i strat nie wskazuje okresu za jaks zostaf spors^dzony. W miejscu

przfiswidzianym na wskazani© okresu zapisano jedyne dat? 31,21.2013 r, Z uwagf na brzmienie

wanmk6w udziafu w post̂ powaniu okres ktOrego dotyczy sprawozdanie finansowe jest istotny.

Nie da sif bowrem wykluczy6, 2e zto^ony rachunek zysk6w f strat nie pokrywa sî , z iatami

otirotowymi, a tym samym nie mo2e sfu±yc potwierdzeniu spefni&nia waatnkdw udzialu w

posf?powaniu. Zamawiaĵ cy - wobec braKu wskazania tego okresu za jakf zestat sporz^d^ony

rachunek zysk6w i strat, powinien wezwa£ Wykonawc? do wyjafinieri !ub zfozensa dokumeniu z

prawidlowo o^naczonym okresem.

Podsomgwanie

13. Konsorcjum nie wykazato spelniania warunkdw udzfatu w past$powamu dotycz^cych sytuacji

ekonomicznej i Rnansowe] zapewniaĵ csj wykonanie zsrndwienia. Z przedtoiooych wraz z oferty

dokument6w wynika, ze przychdcl netto za rok 2012 oraz vî skaznik Ctirrent Ratio (CR) za rok

2012 r, nte osfqgn l̂y okre îonych przez Zamawiajgcego minimfiw. Poniewai tre^6 ogfoszenia

oraz SIW7 wî ze tak wykonawc6w jak i Zamawiajacego, obowî zkiem tego osteiniego byto

wykJuczenie Konsorcjum z uwagi na nie spe*nienie warunkow udziafu w post̂ spowaniu t

odrzucente jego oferty dodatkowo na podstawie art. 69 ust, 1 pkt 5 PZP Z uwagi na odrzueenie

oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamaw(ajE|cy nie ma obowigzku wzywania Konsorcjum do

uzupelnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. Zaniechanie wskazanych czynno^cl

wobec Konsorcjum stanowi - jak kazrfy przypadek naruszenia postanowiert SIWZ - przejaw

nieniwnego Iraktowania wykonawcdw, Nalezy bowiern zauwa^y6, 2® 2aniechan(e wyKSuczenta



Konsorqum jest upfzywilejowamem tegc wykonawcy, gdy2 mimo, te nie wykazal on spefnienia

warunk6w udzrato w post?powaniu to Zamawiajgcy uznat, ±e Konsorcjum warunkr

14. Maĵ c na tft̂ idze powyisze. wniesienie odwotenra stato sî  konieczne.

Wimieniu Odwoki^cego

MystynaMi

»'• tapussarfsbi
Tel. +48 22 863 J>

1) odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

2) dowdd prxestenia kopii odwolanja zamawiaĵ cemu

3) dow6d uiszczenia wptsu od odwoJania w kwocie 15 tysî cy ziotych

4} pefriomocntctwo wraz z


