Warszawa, 2020-06-05
WIF.261.2.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisu i wsparcia systemu
informatycznego SAP-2, (WIF.261.2.2020).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Polski Komitet
Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
świadczenie usług serwisu i wsparcia systemu informatycznego SAP-2

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu jw. Polski Komitet
Normalizacyjny informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
Wykonawcę:
S&T SERVICES POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
która uzyskała 100 punktów (cena – 60 pkt., termin naprawy błędów krytycznych - 30
pkt., termin naprawy błędów niekrytycznych – 10 pkt.).
Punktację przyznaną w każdym z kryteriów oceny ofert przedstawia Załącznik nr 1.
Zamawiający wykluczył Wykonawcę:
SNP Poland Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy
Uzasadnienie:

Wykonawca wraz z Ofertą (str. 9) przedłożył dokument w zakresie art. 24 ust. 5 pkt. 8
Ustawy PZP, w którym oświadcza, że zachodzą w stosunku do niego przesłanki
wykluczenia z postępowania na podstawie ww. przepisu. Wykonawca podał, że
aktualne na dzień składania oferty zaświadczenie z urzędu skarbowego wykazuje
zaległości podatkowe, które wynikają z nieostatecznej decyzji organu podatkowego.
Wykonawca podał także, iż, SNP Poland Sp. z o.o. zamierza wystąpić na drogę
postępowania sądowego w celu udowodnienia poprawności rozliczania kosztów.

Zamawiający pismem z dnia 28 maja 2020 roku wezwał Wykonawcę do złożenia
wyjaśnień i przedstawienia (zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy) dowodów na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie przedstawił
dowodów na to, że podjęte przez niego środki naprawcze, o których mowa w art. 24
ust. 8 Ustawy PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności.
Wobec faktu, iż dla zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PZP nie jest konieczne
istnienie ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej istnienie zaległości
podatkowej, natomiast wystarczające jest, aby wykonawca naruszył obowiązki w
zakresie płatności podatku, a za takie naruszenie należy uznać istniejącą zaległość,
która wynika z niezapłacenia podatku w określonym w przepisach prawnych terminie
płatności, zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących
dokumentów wymaganych na podstawie SIWZ. tj. oświadczenia o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz oświadczenia w
zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1 i 6, ponieważ
pomimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu na podstawie
art. 24 ust. 4 Ustawy PZP.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od
dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Od niniejszej czynności Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone
w Rozdziale 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Załącznik nr 1

Cena

Termin

Termin naprawy

naprawy błędu

błędu

krytycznego

niekrytycznego

Ogółem

Oferta nr 1
DAHLIAMATIC Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2;
02-460 Warszawa

57,46

30

10

97,46

60

30

10

100

Oferta nr 2
S&T SERVICES POLSKA Sp. z o.o.;
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa

