Warszawa, dn. 25.11.2019 r.

BDG.WZP.260.41.2019/MK

Dot. postępowania: 43/SERWIS AGREGATÓW/PN/19

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisu, naprawy
i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu
do Spraw Cudzoziemców
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ustalił 3 kryteria oceny ofert:
1.
2.
3.

Łączna cena oferty brutto (C) – waga 60%,
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (R) – waga 20%,
Okres gwarancji na zastosowane podzespoły oraz części zamienne we wszystkich
serwisowanych urządzeniach (G) – waga 20%.

Dodatkowo w kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe” zastosowane zostały podkryteria:
a) Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do obiektów w Warszawie (Rw)– waga 10%,
b) Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do obiektów poza Warszawą (Rpw) – waga 10%.
W trakcie dokonywania oceny złożonych w postępowaniu ofert Zamawiający powziął informację, że
w SIWZ wskazane są niewłaściwe wzory na obliczenie liczby punktów w kryterium i podkryteriach „Czas
reakcji…” oraz w kryterium „Okres gwarancji…” (łącznie 4 nieprawidłowe wzory). Jednocześnie
podkreślić należy, że w ww. przypadkach prawidłowo opisany został sposób przyznawania punktów za
poszczególne parametry wskazane przez Wykonawcę w ofercie, a następnie wskazany błędny wzór na
przeliczenie przyznanych punktów w danym kryterium/podkryterium.
W konsekwencji nie ma możliwości przeliczenia punktacji w podkryterium „Czas reakcji na zgłoszenie
serwisowe do obiektów poza Warszawą” gdyż jedna z ofert uzyskała 0 pkt i tej wartości nie da się
podstawić do wzoru. Niezależnie od tego, wzór na obliczenie kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie
serwisowe (R)” zawiera zapis (konieczność przemnożenia sumy punktów przyznanych
w podkryteriach przez 20), który prowadzi do niepotrzebnego zawyżenia punktacji przyznanej w
kryterium. Ponadto Wykonawca, który zaoferował korzystniejszy dla Zamawiającego parametr tj.
dłuższy okres gwarancji, po przeliczeniu liczby przyznanych punktów za pomocą wzoru wskazanego w
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SIWZ, otrzymuje identyczną liczbę punktów w kryterium, jak Wykonawca, który zaoferował krótszy okres
gwarancji.
Zastosowany w SIWZ opis oceny kryteriów i podkryteriów oceny ofert, uniemożliwia prawidłowe
porównanie i ocenę złożonych przez Wykonawców ofert co ma wpływ na wynik postępowania.
Powyższa wada jest niemożliwa do usunięcia na tym etapie prowadzonego postępowania. Usunięcie
rozbieżności w SIWZ wymagałoby dokonania zmiany jej treści. Zmiana treści SIWZ jest jednakże
niemożliwa, mając na uwadze treść przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z powołanym przepisem
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści przepisu wynika zatem, że zmiana treści
SIWZ po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalna.
Skoro błędne wzory dotyczące obliczenia punktów za kryteria oceny ofert prowadzą do sytuacji, gdy
brak jest możliwości wyróżnienia, w sposób nienaruszający zasady równości stron w postępowaniu –
Wykonawcy, który dysponuje warunkami preferowanymi przez Zamawiającego, to mając na uwadze
brak możliwości na obecnym etapie postępowania (po otwarciu ofert) dokonania zmiany w SIWZ –
jedynym rozwiązaniem tej kwestii jest unieważnienie postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo
if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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