Warszawa, 2019-11-14
WIF.261.6.2019
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń komputerowych,
(WIF.261.6.2019).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. 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:

dostawę urządzeń komputerowych

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu jw. Polski Komitet
Normalizacyjny informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez
Wykonawcę:
AppNet Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok,
która uzyskała 100 punktów (cena 60 pkt., termin realizacji 20 pkt., okres gwarancji 15
pkt., Ilość pamięci RAM 5 pkt.).

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy
CT ALFA Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 9
66-200 Świebodzin
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Uzasadnienie:
Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy
zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do zakresu, ilości,
jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu
zamówienia. Oznacza to, iż niezgodność treści oferty ma dotyczyć wymagań
merytorycznych, które zostały określone w SIWZ.
Zgodnie z treścią oferty oferowane urządzenia nie są objęte gwarancją spełniającą
wymagania określone w Rozdziale 2 pkt 2.5 tabela Lp. 13. Gwarancja – wymaganie
Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy;
- pkt. 2.6 tabela Lp. 13. Gwarancja – wymaganie Gwarancja na baterię min. 12
miesięcy.
W Ofercie Wykonawcy z dnia 25 października 2019 roku, w Opisie oferowanych
urządzeń (str. od 14/33 do 31/33 na stronach 28/33 i 31/33, nie zostało potwierdzone
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spełnienie wymagania minimalnego dotyczącego gwarancji na baterie na okres min.
12 miesięcy.
Zamawiający pismem z dnia 4 listopada 2019 roku wezwał Wykonawcę do wskazania
w Ofercie potwierdzenia spełnienia wymagania SIWZ opisanego w Rozdziale 2 SIWZ:
pkt 2.5 tabela Lp. 13. Gwarancja – wymaganie Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy
oraz pkt. 2.6 tabela Lp. 13. Gwarancja – wymaganie Gwarancja na baterię min. 12
miesięcy.
W odpowiedzi na wezwanie z dnia 4 listopada 2019 roku, Wykonawca nie wskazał, w
którym miejscu w Ofercie takie informacje zostały zawarte. Wyjaśnił, że gwarancja na
baterie dla komputerów przenośnych wynosi 12 miesięcy, na dowód czego przedłożył
dokument jak wskazał, cyt.: „dodatkowo załączam dokument z potwierdzeniem tych
informacji”. Dokument przedłożony przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami,
parafowany 29 października 2019 roku, obejmował 6 stronic numerowanych od 26/34
do 31/34 i zawierał oprócz danych zawartych w Ofercie informacje dodatkowe tj. na
str. 28/34 i 31/34 Wykonawca uzupełnił dane dotyczące potwierdzenia zaoferowania
gwarancji na baterie na okres 12 miesięcy tj. dopisał na tych stronach „Gwarancja na
baterię 12 miesięcy”
Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą zostać uznane przez
Zamawiającego, gdyż w istocie stanowią uzupełnienie złożonej oferty.
Zgodnie z art. 87 ust. 1a ustawy niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w
treści ofert, zatem oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2.).

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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