
  
 

Informacja o wyniku postępowania 

 

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

ZP.272.00015.2018     21.08.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00305/18                           

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 

dydaktycznych, urządzeń oraz sprzętu komputerowego, z podziałem na 5 części. 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1579 ze zm.), informuję, iż: 

− Część nr 1 – sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół w Puszczykowie:  

• wybrano ofertę złożoną przez Techmaq Konrad Popławski, ul. Smoluchowskiego 5/74, 02-679 Warszawa, w której 

zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 28.202,67 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż dostarczy sprzęt 

komputerowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą w zakresie przedmiotowej części i otrzymała 91,42 punktów w oparciu o przyjęte 

w SIWZ kryteria oceny tj.: cena – 51,42, termin dostawy – 40,00. 

• Za drugą ważną uznano ofertę złożoną przez Cortland sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, która otrzymała 68,57 

punktów, w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny tj.: cena – 60,00, termin dostawy – 8,57. 

− Część nr 2 – sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu: 

• wybrano ofertę złożoną przez Techmaq Konrad Popławski, ul. Smoluchowskiego 5/74, 02-679 Warszawa, w której 

zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 21.962,88 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż dostarczy sprzęt 

komputerowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą w zakresie przedmiotowej części i otrzymała 91,34 punktów w oparciu o przyjęte 

w SIWZ kryteria oceny tj.: cena – 51,34, termin dostawy – 40,00. 

• Za drugą ważną uznano ofertę złożoną przez Cortland sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, która otrzymała 77,14 

punktów, w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny tj.: cena – 60,00, termin dostawy – 17,14. 

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 Wykonawcy, których oferty 

zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

 Złożone dokumenty potwierdziły, iż wybrani w poszczególnych częściach Wykonawcy spełniają określone przez Zamawiającego 

wymogi. 

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  

pok. 103A w dniu 04.09.2018 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

− Część nr 3 – urządzenia do wytwarzania obiektów przestrzennych (drukarka 3D): 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazali spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wykluczeni zostają Wykonawcy: 

• Seb-comp Sebastian Mazurek, ul. Kościelna 15a, 07-106 Miedzna. 

Do złożonej oferty załączony został Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie papierowej. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału VII ust. 6 – 8 SIWZ Wykonawca powinien złożyć przedmiotowy dokument w formie 

elektronicznej. 

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, był zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

Przedmiotowa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.07.2018 r. 

Wykonawca nie złożył wymaganego oświadczenia. 

Wykonawca został wezwany (pismo ZP.KW-00257/18 z dnia 27.07.2018 r.) do uzupełnienia ww. dokumentów, i nie 

odpowiedział na wezwanie. 

• Printcom Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Obornicka 19, 62-002 Złotniki. 

Do upływu terminu składania ofert Wykonawca złożył Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia, w wymaganej formie, 

który nie został wypełniony w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

Wykonawca został wezwany (pismo ZP.KW-00279/18 z dnia 03.08.2018 r.) do uzupełnienia prawidłowego dokumentu. 

W odpowiedzi Wykonawca przedłożył dokument, który został sporządzony 09.07.2018 r., ale podpisany dopiero w dniu 

07.08.2018 r. Nie można zatem uznać, iż został on złożony do upływu terminu składania ofert i na dzień ten stanowi 

potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy, oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone. 

W związku z powyższym Część ta zostaje unieważniona, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

  Części nr 4 i 5, zostały unieważnione Uchwałą nr 2727/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu, z dnia 13 lipca 2018 roku. 
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