
 

 
 

PAO/X/MS/151/2018 

Warszawa, dnia 18 października 2018 r. 

 

WYKONAWCY 

wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów (znak 

zamówienia 17/dost./2018) 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp - przekazuję informację  
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 3, złożoną przez: 

Statim Piotr Wypijewski 

ul. Głogowska 3 

01-743 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest 

zgodna z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

z punktu widzenia kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ – kryteriami oceny ofert były: 

cena (o wadze 60%), termin dostawy (o wadze 10%) oraz okres wsparcia technicznego (o 

wadze 30%).  Ofercie przyznano 100,00 punktów 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: 
Liczba 

przyznanych 

punktów Cena – 60 % 

Termin 

dostawy 

– 10% 

Okres 

wsparcia 

technicznego 

– 30% 

1 
Apex.IT Sp. z o.o. 
ul. Janka Muzykanta 60 
02-188 Warszawa 

Oferta odrzucona 

2 

Decsoft S.A. 
Aleje Jerozolimskie nr 179, 
lok. poziom +2,  
02-222 Warszawa 

58,75 10,00 30,00 98,75 



 

 
 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: 
Liczba 

przyznanych 

punktów Cena – 60 % 

Termin 

dostawy 

– 10% 

Okres 

wsparcia 

technicznego 

– 30% 

3 
Statim Piotr Wypijewski 
ul. Głogowska 3 
01-743 Warszawa 

60,00 10,00 30,00 100,00 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono 

poniższą ofertę: 

Oferta Wykonawcy:  

Apex.IT Sp. z o.o. 

ul. Janka Muzykanta 60 

02-188 Warszawa 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wskazał, że  „za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, 

które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert” (pkt 6.1 SIWZ), tj. do dnia 21 września 2018 r. do godziny 1O:00. Wadium 

Wykonawcy Apex.IT Sp. z o.o. wpłynęło na konto Zamawiającego wskazane w SIWZ, 

w dniu 21 września 2018 r. o godzinie 10:28:01, tj. po terminie na składanie ofert.  

W doktrynie i orzecznictwie zamówień publicznych jest utrwalone, że momentem 

wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego został 

uznany wymaganą kwotą. Nie ma znaczenia termin, w którym wykonawca zlecił dokonanie 

płatności (patrz wyroki Krajowej Izby Odwoławczej np.: KIO/UZP 1411/09, KIO/UZP 

1868/10, KIO 2796/11, KIO 1766/12, KIO 1893/12, KIO 1073/14, KIO 1088/14, KIO 

217/17). Wykonawca powinien dokonać przelewu środków pieniężnych ze stosownym 

wyprzedzeniem, uwzględniając ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń 

międzybankowych. Bank dokonujący operacji finansowych używa określenia „data 

księgowania”, wskazując dzień, miesiąc i rok oraz godzinę, minuty i sekundy dokonania 

czynności. Gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek zamawiającego po upływie terminu 

składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp. 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Apex.IT Sp. z o.o., ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa 

2.  Decsoft S.A., Aleje Jerozolimskie nr 179, lok. poziom +2, 02-222 Warszawa 

3. Statim Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa 

http://www.przetargipubliczne.pl/wyszukiwarka-tagow/tag,50,wadium.html
http://www.przetargipubliczne.pl/wyszukiwarka-tagow/tag,50,wadium.html

