
 
Informacja o wyniku postępowania 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00052.2017     29.11.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00524/17  

 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń sieciowych 

wraz z serwisami. 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Q4NET 

Poznań Sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53 – 015 Wrocław, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 298.233,00 zł 

brutto. Termin realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, wyniesie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w której Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 

W związku z powyższym oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą 

liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 ze zm.), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, została odrzucona 

oferta DABACOM Bartosz Raczyński, ul. Ojcowska 17, 80 – 146 Gdańsk. 

Zaproponowana przez Wykonawcę usługa serwisu, polegająca na samodzielnym świadczeniu przez Wykonawcę usługi serwisu 

na urządzenia mające być własnością Zamawiającego i realizowanej w oparciu o serwis SmartNet: CON-3SNT-WSC298DL, nie 

spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymagał dostarczenia do urządzeń usług serwisowych: CON-PSRT-WSC298DL  

tj. usług serwisowych realizowanych przez autoryzowanego partnera producenta dostarczanego sprzętu sieciowego.  

Ponadto, z wiedzy Zamawiającego wynika, że nie ma możliwości świadczenia usług serwisu Wykonawcy na urządzenia mające 

być własnością Zamawiającego i realizowanych w oparciu o serwis SmartNet, ponieważ serwis ten jest usługą serwisową 

świadczoną bezpośrednio przez producenta na rzecz klienta końcowego tj. pierwotnego użytkownika sprzętu, który widnieje  

w bazach producenta jako właściciel urządzenia. 

W świetle powyższego należy uznać, iż złożona przez Wykonawcę oferta jest niezgodna z SIWZ. Ponadto jeśli by przyjąć, jak 

wskazał Wykonawca w piśmie z dnia 20.11.2017 r., iż zaproponowane rozwiązanie jest równoważne, należy zauważyć, iż zgodnie 

z zapisami Rozdziału I ust. 5 SIWZ Zamawiający nie dopuszczał rozwiązań równoważnych.  

  Zgodnie z zapisami Rozdz. XIV ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w przypadku zaproponowania przez 

Wykonawcę terminu realizacji krótszego niż 21 dni kalendarzowych, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został termin – 21 

dniowy. W związku z powyższym Zamawiający przyznał 40 pkt w kryterium termin dostawy Wykonawcy COMPLUS Ewa 

Grzelczyk, Lisiec Mały 30B, 62 – 571 Stare Miasto. 

  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 

18, pok. 103A w dniu 05.12.2017 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

Łącznie Cena –  

60% 

Termin realizacji 

zamówienia – 40% 

1 DABACOM Bartosz Raczyński, ul. Ojcowska 17, 80 – 146 Gdańsk ------ ------ ------ 

2 COMPLUS Ewa Grzelczyk, Lisiec Mały 30B, 62 – 571 Stare Miasto 56,94 40,00 96,94 

3 KONWERGA Sp. z o.o., ul. Janikowska 21, 61 – 070 Poznań 48,67 40,00 88,67 

4 Q4NET Poznań Sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53 – 015 Wrocław 60,00 40,00 100,00 


