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Katowice, dnia 7 lutego 2020 r. 

 
 

AT.ZP.262.12.2019.JM 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

W POSTĘPOWANIU  
 

 
UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

INFORMACJA O PONOWNYM BADANIU I OCENIE OFERT 

PONOWNY WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
TERMIN ZAWARCIA UMOWY  

 
 
 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, iż: 

 
a) unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 4 lutego 2020 r.; 
b) w wyniku powtórnej czynności badania i oceny ofert: 
c) na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.) zawiadamia, iż jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę wykonawcy:            
STORIO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Reformacka 25; 32-020 Wieliczka   

 

 
Uzasadnienie  

 
Zamawiający w dniu 4 lutego 2019 r. w niniejszym postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej 

oferty Wykonawcy: STORIO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Reformacka 25; 32-020 Wieliczka. 
 

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, podczas przygotowywania zlecenia dla działu księgowości 
dotyczącego zwrotu wadiów (Wykonawcom, których oferta nie została wybrana) i ponownym 
sprawdzeniu stanu rachunku ustalono, iż wadium Wykonawcy SYSTEM DATA Sp. z o.o.,                         
ul. Sienkiewicza 42; 39-300 Mielec zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego dnia 17 stycznia 
2020 r. o godzinie 10:33. Zgodnie z punktem 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej 
SIWZ): „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do  godz. 10:00.” Na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b oferta Wykonawcy SYSTEM DATA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42;           

39-300 Mielec podlegała odrzuceniu.  
 
W związku z powyższym, Zamawiający jako przeprowadzający postępowanie przetargowe musi 
skorygować swoje działania, w tym odnoszące się do zasadniczej dla procedury zamówieniowej 
czynności jaką jest wybór najkorzystniejszej oferty. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą 
możliwą do usunięcia przez samego Zamawiającego, powinien on ją usunąć zamiast unieważniać całe 
postępowanie (wyrok KIO z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. KIO 104/12).  

 
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie 

czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
  
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej  

 
Dziękując za udział w postępowaniu na „Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) wraz 

z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część I) oraz serwera (część II) dla WORD 
Katowice”  zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2015 r. poz. 
2164 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu dotyczącym zakresu II wpłynęły oferty 
następujących Wykonawców: 
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ZAKRES II: 

 

a) STORIO SP. Z O.O. SP. K.  
    UL. REFORMACKA 25; 32-020 WIELICZKA 
b) SYSTEM DATA SP. Z O.O.  
    UL. SIENKIEWICZA 42; 39-300 MIELEC  
 
I.  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ZAKRESIE II:  

 
ZAKRES II 
 
STORIO SP. Z O.O. SP. K.  
UL. REFORMACKA 25; 32-020 WIELICZKA 
Z ceną: 19 680,00 zł brutto 

Termin dostawy: 13 dni 
Długość okresu gwarancji: 60 miesięcy 
 
Uzasadnienie wyboru dla ZAKRESU II:  
 

Oferta oferenta STORIO SP. Z O.O. SP. K. UL. REFORMACKA 25; 32-020 WIELICZKA w ZAKRESIE II 
spełniła wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała 

najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą określoną w rozdz. 13 SIWZ. 
 

L.p. Wykonawcy/ adres ZAKRES II 
cena 

ZAKRES II 
termin 

ZAKRES II 
gwarancja  

Razem 

1. STORIO SP. Z O.O. SP. K.  

UL. REFORMACKA 25;  

32-020 WIELICZKA 

 
60,00 pkt 

 
10,00 pkt 

 
30,00 pkt 

 
100,00 pkt  

2.   

SYSTEM DATA SP. Z O.O.  

UL. SIENKIEWICZA 42;  

39-300 MIELEC 
 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
II. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawcy.   

 
III. Zamawiający odrzucił z postępowania jedną ofertę Wykonawcy. 

 
W związku z zaksięgowaniem na rachunku bankowym Zamawiającego wadium po terminie 
określonym w SIWZ tj. po godzinie 10 00 dnia 17 stycznia 2020 r., Zamawiający na podstawie            

art. 89 ust. 1 pkt 7b odrzucił ofertę Wykonawcy SYSTEM DATA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42; 39-
300 Mielec. 
 
IV. Termin po upływie, którego umowy o zamówienie publiczne mogą być zawarte: 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 
publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej , albo 10-dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – 
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8.  

Niniejsze pismo zostanie przekazane droga elektroniczną, w związku z tym umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 11 lutego 2020 roku.   

Proszę o niezwłoczne odesłanie faxem zwrotnym na nr 32/3593008 lub droga elektroniczną  na adres 
mailowy: zamowienia@word.katowice.pl potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.   

 
ZATWIERDZAM:        
 
Zastępca Dyrektora 
WORD w Katowicach 

mgr Krzysztof Przybylski                                                                                  
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