Warszawa, 2015-06-19
WIF.261.3.2015

Do wszystkich
Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisu i wsparcia
systemu informatycznego SAP-2, (WIF.261.3.2015).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Polski Komitet
Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 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:
Business Consulting Center SP. z o.o., ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las,
która uzyskała największą liczbę punktów (100 punktów).
Punktację przyznaną w każdym z kryteriów oceny ofert przedstawia załącznik nr 1.

W postępowaniu ofertę złożyli również Wykonawcy:
INFOVIDE-MATRIX, Ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
Oferta nr 3, która uzyskała liczbę punktów 95,3925.
SID Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa,
Oferta nr 4, która uzyskała liczbę punktów 94,9792.
Konsorcjum:
SIDEn Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka Sp. z o.o., ul. Koniuchy 8, 87-100
Toruń,
i SI – Consulting Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,
Oferta nr 1, która uzyskała liczbę punktów 89,0692.
Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów,
Oferta nr 6, która uzyskała liczbę punktów 86,6606.

Zamawiający wykluczył z udziału w postępowaniu Wykonawcę:
Atos IT Services Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, Oferta nr 5.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
Uzasadnienie:
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Wykonawca w dniu 10 czerwca 2015 r. nie przedłożył aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wymagany w Rozdziale 4 pkt 4.1. ppkt 6 SIWZ oraz w pkt. 14 ppkt 12) Wzoru
formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca dostarczył dwa
identyczne dokumenty - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy (dotyczącą tej samej
osoby).
Ponadto w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dowodów, czy usługi
wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w
przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłych, które na dzień upływu
terminu składania ofert są nadal wykonywane poświadczenie winno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), Wykonawca
przedłożył wyjaśnienia, które Zamawiający poddał analizie i weryfikacji. W tym celu
Zamawiający m.in. wystąpił do wystawcy referencji (strona 49-50 oferty)
o potwierdzenie informacji otrzymanych od Wykonawcy. W odpowiedzi na
zapytanie Zamawiającego podmiot wystawiający referencje nie potwierdził stanu
faktycznego przedstawionego przez Wykonawcę.
Ponadto referencje zamieszczone na stronie 51-53 oferty zostały wystawione przed
datą zakończenia świadczenia usługi (co potwierdził sam Wykonawca
w odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienia), a więc w sposób oczywisty nie mogą
potwierdzać faktu należytego jej wykonania.
Wobec powyższego Wykonawcę wyklucza się z udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

Od niniejszej czynności Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone
w Rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od
dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

Załącznik nr 1

Oferta nr 1
Konsorcjum:
SIDEn Systemy
Informatyczne
Doradztwo Energetyka
Sp. z o.o., ul. Koniuchy
8, 87-100 Toruń;
SI – Consulting Sp. z
o.o., ul. Ślężna 118, 53111 Wrocław
Oferta nr 2
Business Consulting
Center SP. z o.o.,
ul. Krzemowa 1,
Złotniki, 62-002 Suchy
Las
Oferta nr 3
INFOVIDE-MATRIX,
ul. Gottlieba Daimlera
2, 02-460 Warszawa
Oferta nr 4
SID Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie
65/79, 00-697
Warszawa
Oferta nr 6
Asseco Poland S.A.,
ul. Olchowa 14, 35-322
Rzeszów

Cena

Warunki
płatności

79,0692

5

5
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5

5

100

85,3925

5

5

95,3925

84,9792

5

5

94,9792

76,6606

5
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86,6606

Warunki
serwisu

Ogółem

89,0692

