URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO -II - 370/ZZP-3/50/13

Szczecin, dnia 28.11.2013r

WYNIK POSTĘPOWANIA

Dotyczy:

postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii stacjonarnej i komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r.- 01.01.2016r.)
nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/50/13

Na
podstawie
Ustawy
z
dnia
29.01.2004r.
Prawo
zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej
przez okres 2 lat (02.01.2014r.- 01.01.2016r.)

W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty:
1. DID Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ I

171 646,32 zł,

2. Telekomunikacja Polska SA
Pion Klientów Biznesowych Grupy TP
Region Sprzedaży Bezpośredniej
do Klientów Biznesowych Północ
al. Wyzwolenia 70,
71-510 Szczecin
z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ I

172 940,88 zł,

3. PTK Centertel Sp. z o.o.
Pion Klientów Biznesowych Grupy TP
Region Sprzedaży Bezpośredniej
do Klientów Biznesowych Północ
al. Wyzwolenia 70,
71-510 Szczecin
z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ II

83 451,60 zł,

4. Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa
z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ II

57 765,12 zł,

28 listopada 2013

Zamawiający postanowił:
1.

Wykluczyć wykonawcę DID Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 09.08.2013
r. poz. 907 z późn. zm.). Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
Wykonawca załączył do oferty kserokopię polisy, której koniec okresu ubezpieczenia
wskazywał na datę 2013-11-04. Zamawiający, dnia 22 listopada 2013r., na podstawie art. 26
ust.3 wezwał Wykonawcę do złożenia kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
z opłaconą składką potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 150 000,00 zł
zgodnie z Rozdziałem V ust. 2 pkt.8 SIWZ.
Wykonawca złożył polisę OC z okresem ważności ubezpieczenia od 05.11.2013r. do
04.11.2014r. wraz z potwierdzeniem opłaty polisy z dnia 22.11.2013 r. Dowód opłaty składki
za ww. polisę został wystawiony z datą późniejszą niż termin składania ofert. W dniu składania
ofert, tj 20.11.2013r. załączona polisa nie była polisą opłaconą, zatem nie został spełniony
warunek udziału w postępowaniu przez ww. Wykonawcę.
Przedstawienie polisy z objęciem zakresem ubezpieczenia okresu wstecz, nie potwierdza
warunków udziału w postępowaniu na dzień 20.11.2013r, ponieważ w tym dniu polisa nie była
polisą opłaconą.
Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.

Wybrać na część I ofertę nr 2 złożoną przez Telekomunikację Polską SA, Pion Klientów
Biznesowych Grupy TP, Region Sprzedaży Bezpośredniej do Klientów Biznesowych Północ,
al. Wyzwolenia 70,71-510 Szczecin z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ I 172 940,88 zł.

3.

Wybrać na część II ofertę nr 4 złożoną przez Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3,
02-676 Warszawa z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ II 57 765,12 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Powyższe oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, są
zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Kryterium oceny ofert stanowiła najniższa cena brutto dla każdej części zamówienia - 100%
Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych
postępowaniach.
Równocześnie zwracamy się z prośbą
do wyłonionych Wykonawców o kontakt z
Zamawiającym, w terminie nie krótszym niż 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia
w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.

Z poważaniem
Andrzej Borowiec
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
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