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Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.  

 

 

Wykonawcy – uczestnicy 
przedmiotowego postępowania  

(sygnatura sprawy: 87/DE/Z/2015) 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawę 
sprzętu informatycznego, oprogramowania z licencjami oraz urządzeń wielofunkcyjnych 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./, zwaną dalej ustawą Pzp, informuje: 

 

1. o wyborze oferty najkorzystniejszej 

  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: ZPiZI Unipol Serwik D.K., 
ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 – lider konsorcjum; MGM System S.A., ul. Krakowska 141-155, 50-428 

Wrocław – członek konsorcjum. 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania 

oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę 
punktów (95 punktów). 

Zważywszy, że wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy w celu 

oceny takiej oferty doliczył do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług w wysokości 23 858,82  
PLN, który ma obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

 

L.p. 

Nazwa (firma) 

Wykonawcy  

oraz siedziba albo  
adres Wykonawcy 

 

Cena brutto 

(punktacja w 
kryterium cena-

90%) 

Termin 

realizacji 

(punktacja w 
kryterium termin 

realizacji-5%) 

Okres 
gwarancji urz. 

wielof. kolor. typ I i II 

(punktacja w 
kryterium okres 
gwarancji-5%) 

Łączna 
punktacja 

1. 
Alltech Sp. J. Z. Pająk, A. 

Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 

09-407 Płock 

695 103,75 

PLN 
5 dni 48 miesięcy 

Oferta 

odrzucona 

2. 

ZPiZI Unipol Serwik 
D.K., ul. Chłodna 39 lok. 2, 

00-867;  MGM System 

S.A., ul. Krakowska 141-155, 

50-428 Wrocław 

737 999,39 
PLN 

(90 pkt) 

5 dni 

(5 pkt) 

36 miesięcy 

(0 pkt) 
95 pkt 
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2. o wykonawcy, którego oferta została odrzucona 

Oferta Wykonawcy, Alltech Sp. J. Z. Pająk, A. Pająk została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) 

ustawy jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą formularza specyfikacji technicznej, w której należało wykazać 
co najmniej wszystkie minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzeń stanowiących 

przedmiot zamówienia. Zważywszy na to, że Zamawiający wymagał w pozycji 66 formularza specyfikacji 
technicznej – Notebook 13” typ II, aby zaoferowany sprzęt posiadał min. 16 GB pamięci RAM, a z wiedzy 

Zamawiającego wynikało, że zaoferowany model notebooka - Fujitsu S935 wspiera max. do 12 GB pamięci 
RAM, Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wniósł o złożenie wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty w przedmiocie ww. parametru. W odpowiedzi Wykonawca potwierdził, że oferowany 

model urządzenia obsługuje max. do 12 GB.  

Hipotezą normy art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp objęta jest sytuacja, gdy treść oferty stoi w sprzeczności z 
postanowieniami SIWZ w taki sposób, iż można mówić o pominięciu pewnego zakresu świadczenia, 
zaoferowaniu odmiennego zakresu lub braku jego dookreślenia w sposób umożliwiający ocenę, czy 
wykonawca złożył ofertę zgodną z oczekiwaniami zamawiającego (wyrok KIO z dnia 30 października 2012 r., 

sygn. akt: 2241/12).  

Zgodnie ze stanem faktycznym należy uznać, że Wykonawca zaoferował odmienny parametr, a zatem 
wymaganie opisane w opisie przedmiotu zamówienia w przedmiocie pojemności pamięci RAM dla Notebook 

13” nie zostało spełnione. Oferta Wykonawcy jest niezgodna z wymaganiem SIWZ dotyczącym pojemności 
pamięci RAM i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. 

 

3. o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

 

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

może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 

 


