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Zegrze Płd., dnia 10.03.2020 r. 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁ” - ZP-6-20-WIŁ 
 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ORAZ  

O ZATWIERDZENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II 
 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia,  

że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup  

i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁ”, nr sprawy ZP-6-20-WIŁ  

 

1) w Części I - unieważniono postępowanie zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7, 

tj.:”Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 

 

Bezpośrednią przesłanką unieważnienia postępowania jest zaistnienie okoliczności stwierdzenia 

przez Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego w postaci 

nieuzasadnionego utrudnienia uczciwej konkurencji w prowadzonej procedurze przetargowej  

tj. wypełnienia dyspozycji treści art. 93 ust. 1 pkt 7. 

Odnosząc się do stanu faktycznego będącego podstawą do unieważnienia postępowania 

wskazać należy, że wada sprowadza się do rozbieżności treści wyspecyfikowanych przez 

Zamawiającego parametrów technicznych tj. wymiarów minimalnych: „dł. 240, szer. 220, 

grubość: 3 mm”  a produktami oferowanymi przez producentów których jako przykład podał 

Zamawiający w Formularzu techniczno-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w poz. 

nr 4 odnośnie podkładki żelowej pod mysz.  

 

2) w Części II– zakup i dostawa oprogramowania – wybrano jako najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez firmę: 

 

ALLTECH Sp. j. 
ul. Spółdzielcza 33 

09-407 Płock 

 

Podstawą prawną dokonania wyboru w Części II 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 spełnia wymagania określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała maksymalną ilość punktów 

przyznaną w oparciu o kryteria oceny ofert: cena oferowana - 60 pkt, termin dostawy 

zamówienia - 40 pkt. Ponadto Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

i nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ,2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym, 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 najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

 

Kryteria wyboru w przedmiotowym postępowaniu: 

cena oferowana: 60% 

termin dostawy: 40% 
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Zestawienia ofert: 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o nieustanowieniu 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert (pkt) 

Cena 
oferowana 

Termin 
dostawy 

Łączna 
ilość pkt 

1 2 3 4 5 

33/ZP 
(Zmiana II) 

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

28-230 Połaniec 
48,25 40 88,25 

 
30/ZP 

(Zmiana I) 
 

Onex Group  
Jakub Hryciuk 

Al. NMP 34 
42-200 Częstochowa 

oferta nie podlega ocenie 

32/ZP 
(Zmiana I) 

ALLTECH sp. j.  
ul. Spółdzielcza 33 

09-407 Płock 
60 40 100 

35/ZP 

ATUT CENTRUM Sp. z o.o. 
ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 

134 
02-972 Warszawa 

58,78 40 98,78 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzuca ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: Onex Group  Jakub Hryciuk, Al. NMP 34, 42-200 Częstochowa. 

 


