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URZAD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 22.02.2019 r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: O-ZP.271.2.2019
pn. Wykonanie e-usług realizowanych w ramach projektu: „Zastosowanie nowoczesnych technologii
informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity, Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Miasto Ełk informuje, że w prowadzonym postępowaniu
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o. o., ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
- cena brutto: 86 100,00 zł,
- gwarancja: 86 miesięcy,
Uzasadnienie wyboru:
-uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny
-uzasadnienie faktyczne: Oferta uzyskała najwyższą sumę punktów (100,00 pkt) w kryteriach: cena, gwarancja.
Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:
- Oferta nr 1, wykonawcy: GISON Sp. z o. o., ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków
zawierająca następujące elementy:
a) cena brutto: 120 540,00 zł,
b) gwarancja: 86 miesięcy,
c) termin wykonania: 31.05.2019 r.
- Oferta nr 2, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o. o., ul. Kubickiego
9 lok. 5, 02-954 Warszawa
zawierająca następujące elementy:
a) cena brutto: 86 100,00 zł,
b) gwarancja: 86 miesięcy,
c) termin wykonania: 31.05.2019 r.
- Oferta nr 3, wykonawcy: OPEGIEKA Sp. z o. o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
zawierająca następujące elementy:
a) cena brutto: 399 750,00 zł,
b) gwarancja: 86 miesięcy,
c) termin wykonania: 31.05.2019 r.
- Oferta nr 4, wykonawcy: Aspello Sp. z o. o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
zawierająca następujące elementy:
a) cena brutto: 158 178,00 zł,
b) gwarancja: 86 miesięcy,
c) termin wykonania: 31.05.2019 r.
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W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO ODRZUCENIA OFERTY
- Oferta nr 4, wykonawcy: Aspello Sp. z o. o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Uzasadnienie prawne:
- art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 18a pkt 1 Ustawa z
dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wezwał wykonawcę na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych do złożenia, w terminie 4 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty, celem zbadania podejrzenia rażąco niskiej ceny (cena oferty 158
178,00 zł brutto jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i
usług (wartość szacunkowa brutto), która wynosi 449 254,00 zł brutto). Wykonawca przedmiotowe wezwanie
otrzymał w dniu 14.02.2019 r. i miał 4 dni od dnia otrzymania na złożenie wyjaśnień.
Wykonawca w dniu 18.02.2019 roku przesłał do Zamawiającego e-mail z załączonym plikiem, skanem
odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień. W żadnej innej formie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie
wpłynęły do zamawiającego.
Zamawiający, zwraca uwagę na fakt, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. VIII, zgodnie z
art. 18a pkt 1 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), dokonał wyboru sposobu komunikacji między
zamawiającym a wykonawcami. Zamawiający określił,
że „Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu”.
Zamawiający nie wymienił środków komunikacji elektronicznej (do których zalicza się także komunikacji za
pośrednictwem e-maila) jako dopuszczonej formy.
Powyższe powoduje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, składając odpowiedź na wezwanie w
zakresie rażąco niskiej ceny drogą e-mailową, uczynił to w sposób nieprawidłowy, w nie dopuszczonej formie,
co należy traktować tak, jakby tych wyjaśnień, wcale nie złożono.
Uzasadnienie Zamawiającego potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 czerwca 2015 r. (Sygn.
akt: KIO 1036/15), z którego wynika, że Zamawiający może dokonać wyboru formy, za pomocą której ma
następować składanie oświadczeń we wzajemnej komunikacji z wykonawcami, wprowadzając
postanowienie, w myśl którego oświadczenia i dokumenty składane mają być w formie pisemnej, ewentualnie
– w formie faksu. Jeżeli forma komunikacji pocztą elektroniczną nie została w postępowaniu przewidziana, to
została w przedmiotowym postępowaniu przez Zamawiającego świadomie wyeliminowana. Istotne jest
jednak, że takie a nie inne reguły komunikacji zostały w SIWZ wprowadzone i wiązały wykonawców.
Zmiana tych reguł, w tym wprowadzanie na etapie badania i oceny ofert nieprzewidzianych w SIWZ
zasad, nie mogłaby być oceniane inaczej niż uprzywilejowanie wykonawcy i odstąpienie od zasad, które
definitywnie zostały ukształtowane. W konsekwencji powyższego, pisma wykonawcy, złożone za
pomocą poczty elektronicznej [maila] nie mogą zostać uznane za złożone skutecznie, co znajduje
umocowanie w postanowieniach SIWZ oraz przepisach ustawy. Wyjaśnienia, pisma złożone pocztą
elektroniczną – złożone w niedopuszczonej formie, należy traktować tak, jakby tych wyjaśnień, pism wcale nie
złożono.
W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

SPEŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAWARTE W SIWZ:

- Oferta nr 1, wykonawcy: GISON Sp. z o. o., ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków
Liczba punktów w kryterium Cena: 42,86 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 40,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 82,86 pkt.
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- Oferta nr 2, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o. o., ul. Kubickiego
9 lok. 5, 02-954 Warszawa
Liczba punktów w kryterium Cena: 60,00 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 40,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 100,00 pkt.
- Oferta nr 3, wykonawcy: OPEGIEKA Sp. z o. o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
Liczba punktów w kryterium Cena: 12,92 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 40,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 52,92 pkt.
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