
Zegrze Płd., dnia 31.01.2020 r. 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Wojskowego Instytutu 
Łączności, nr sprawy ZP-30-19-WIŁ 

 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I 

 
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia,  

że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Wojskowego Instytutu 
Łączności”, nr sprawy: ZP-30-19-WIŁ, wybiera w Części I jako najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez firmę: 

ALLTECH Sp. J., 

Zdzisław Pająk, Artur Pająk, 

ul. Spółdzielcza 33,  

09-407 Płock 

Cena brutto oferty wynosi: 4.072,53 zł 

Podstawą prawną dokonania wyboru w Części I jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  
tj. „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” Wybrana oferta, uzyskała 
maksymalną ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w SIWZ. Ponadto 
Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu 
zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego 
przedstawiciela ww. firmy do podpisania umowy. 

Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Zestawienie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 
(pkt) Suma 

punktów 
Cena  

Termin 
dostawy 

1 2 3 4 5 (3 + 4) 

1 
(4/ZP) 

TH IT Solutions Sp. z o. o. 
Kamieniec 102 

28-230 Połaniec 
Nie podlega ocenie 

2  
(6/ZP) 

ALLTECH Sp. J. 
Zdzisław Pająk, Artur Pająk 

ul. Spółdzielcza 33, 
09-407 Płock 

60,00 40,00 100,00 

3  
(7/ZP) 

Atut Centrum Sp. z o. o. 
ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 

02-972 Warszawa 
52,16 40,00 92,16 

 

 



Kryteria oceny ofert:  

1) cena oferowana: 60% znaczenia, 

2) termin dostawy: 40% znaczenia. 
 
  Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy. 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucił ofertę 

złożona przez firmę: 

1) TH IT Solutions Sp. z o. o., Kamieniec 102, 28-230 Połaniec. 

Uzasadnienie prawne: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”. 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zgodnie z treścią SIWZ w Rozdziale III ust. 7 pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

w ofercie nazwę, producenta produktów, model, parametry techniczne przedmiotu 

zamówienia, które oferuje. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie 

odrzucana na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie wskazał wyżej 

wymienionych informacji w pozycji nr 1, dotyczących obudowy komputera stacjonarnego 

(kolumna nr 5 Formularza techniczno-cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ).  

W związku z tym złożona przez firmę oferta została odrzucona. 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 1060/17) 

stwierdziła, że „wykonawca winien był złożyć w ofercie wypełniony formularz ofertowy 

zgodnie z postanowieniami siwz jako załącznik nr 1. Zgodnie z jego treścią, w zakresie 

mającym znaczenie w rozpoznawanej sprawie, w pkt 3 należało wypełnić zdanie o treści: 

„Oferujemy …………………………….. (proszę podać nazwę, producenta)* oferowanego 

przedmiotu zamówienia”. (odnośnik do „*” brzmiał: „wpisać odpowiednio”. W ofercie 

odwołującego przedmiotowa treść brzmiała: „Oferujemy oprogramowanie Doctor Web 

(proszę podać nazwę producenta)* oferowanego przedmiotu zamówienia”. Skład orzekający 

uznaje za poprawne wnioskowanie zamawiającego przedstawione w toku postępowania 

odwoławczego, że określenie Doctor Web dotyczy producenta rodziny oprogramowania 

antywirusowego sygnowanego jako Dr.Web, które oferowane jest dla firm w co najmniej 

kilkunastu wariantach. Stanowisko to nie jest sprzeczne z decyzją zamawiającego z 18 maja 

2017 r. o odrzuceniu oferty odwołującego. W uzasadnieniu tej decyzji powołując 

sformułowanie Doctor Web wskazano na niemożność zidentyfikowania przedmiotu 

zamówienia, nazwy produktu, producenta, które oferuje wykonawcę i niemożność 

sprawdzenia, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi siwz.” 



Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje o nieustanowieniu 
dynamicznego systemu zakupów. 
 

 
 

 


