
Szczecin, dnia 09.12.2016 r.

ZZ-2380-130/16

informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na Montaż i uruchomienie 11 (jedenastu) kompletów radiolinii

  W związku z uchylaniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę  Viatelecome Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1a we Wrocławiu, Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ust. 2 uPzp

dokonał badania czy Wykonawca IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żupniczej 17 w Warszawie,

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu.

 W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej

przez Wykonawcę:

IT Partners Telco Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

za cenę brutto 167 095,50 zł.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu,  uzyskała  największą  ilość  punktów

w łącznej ich ocenie, a Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt wg kryterium

2 1 IT Partners Telco Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

Cena – 60,00

Okres gwarancji  – 20,00

Razem :  80,00

1 2 Viatelecome Sp. z o.o. 

ul. Św. Jerzego 1a

50-518 Wrocław

-



3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Celem Zamawiającego jest uzyskanie usługi montażu i uruchomienia radiolinii, które są już w posiadaniu

Zamawiającego. Są to usługi  specjalistyczne przeznaczone dla wąskiego kręgu odbiorców, o dostępności

ograniczonej do nielicznych, specjalistycznych wykonawców. Zakres zamówienia nie odpowiada definicji

dynamicznego systemu zakupów określonej w art. 2 ust. 2a) uPzp. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


