Warszawa, dnia 26.09.2019 r.
Nr sprawy: 22/19/NBI/4/OG/13
Skarżący:
ARRIS COMPUTER Tomasz Stolarek
ul. Polna 21
24-100 Puławy

dotyczy postępowania pn. „Dostawa monitorów, uchwytów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby
Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.”

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ
Działając w imieniu Zamawiającego Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
uwzględniam skargę
wniesioną przez Wykonawcę ARRIS COMPUTER Tomasz Stolarek w dniu 25 września 2019 r.
W związku z uwzględnieniem skargi Zamawiający dokonuje czynności unieważnienia wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz przystąpi do ponownej oceny i badania ofert.

UZASADNIENIE
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 23 września 2019 r. i wskazał, że oferta
najkorzystniejsza to oferta wykonawcy Atut Centrum Sp. z o.o.. Wykonawca ARRIS COMPUTER Tomasz
Stolarek w dniu 25 września 2019 r. złożył pismo informujące o niegodności ofert z Ogłoszeniem,
w którym powołał się na art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wskazuje,
że zgodnie z informacją na pierwszej stronie Ogłoszenia Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu. Do niniejszego
Ogłoszenia nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych. Jednakże w Rozdziale XVI
Ogłoszenia Zamawiający przewidział środek ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jakim jest skarga i niniejsze pismo Zamawiający
rozumie jako skargę zgodną z Rozdziałem XVI Ogłoszenia.
Zamawiający analizując pismo uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie w zakresie zarzutów
dotyczących oferty Wykonawcy Atut Centrum sp. z o.o. Jak wskazał Skarżący, Zamawiający zgodnie
z pkt II.1.15 oraz II.2.14 załącznika nr 1 do Ogłoszenia, tj. opisem przedmiotu zamówienia wymagał:
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a) Minimum 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu
instalacji monitora. Usunięcie awarii - 3 dni robocze po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń
w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00 telefonicznie lub e-mail),
b) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta,
c) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.
Wykonawca w swojej ofercie nie podał informacji o gwarancji i jej warunkach dotyczących
zaoferowanego sprzętu. Jednak specyfikacja techniczna podlega uzupełnieniu, jeśli nie prowadzi to do
zmiany oferty i w związku z tym Zamawiający zwróci się do Wykonawcy Atut Centrum Sp. z o.o. o
uzupełnienie ww. informacji.
W chwili obecnej zarzut dotyczący Wykonawcy Ministerstwo IT Michał Winkler jest bezprzedmiotowy
z uwagi na fakt, że oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą cenowo. W przypadku odrzucenia oferty
Wykonawcy Atut Centrum sp. z o.o., Zamawiający przystąpi do weryfikacji oferty Wykonawcy
Ministerstwo IT Michał Winkler.
Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, Zamawiający uwzględnia skargę.
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