
 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 

 

Warszawa, dn. 11 kwietnia 2016r. 

Adm-290/ 232/16       

 

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

CZĘŚĆ 1 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 

materiałów biurowych i czystościowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” - 

SPRAWA WSA-ZP-02/2016 w ramach CZĘŚCI 1 postępowania przetargowego - informuje, iż dokonano 

ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

W wyniku złożenia przez uczestników postępowania, zastrzeżeń w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, dotyczących czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokonał w dniu 

05.04.2015r. unieważnienia (w ramach CZĘŚCI 1 postępowania) wyboru najkorzystniejszej oferty. W 

konsekwencji powyższego, przeprowadzono ponowne badanie i ocenę ofert złożonych w ramach CZĘŚCI 1 

postępowania.   

 

1. W kontekście wniesionych zarzutów dotyczących niezgodności oferowanych produktów z wymogami SIWZ, 

Zamawiający oddalił je wszystkie jako niezasadne.  

W ramach badania ofert, Zamawiający uzyskał od Wykonawcy „Papirus” Robert Kuleta wyjaśnienia wraz ze 

stosownymi oświadczeniami, które potwierdzają zgodność oferowanych produktów z SIWZ dotyczących 

zakwestionowanych pozycji. Zamawiający przyjął jako wiążące iż informacje, podane przez producenta na 

stronach internetowych na które powołuje się wnoszący zarzuty, nie mogą mieć większej mocy dowodowej 

niż oświadczenie Wykonawcy o zgodności treści oferty z treścią SIWZ, a tym bardziej potwierdzone 

pisemnym oświadczeniem producenta/dystrybutora w tej sprawie. Informacje podane przez producenta 

na stronach internetowych mają jedynie walor marketingowy, handlowy o charakterze informacyjnym w 

związku z tym, nie potwierdza to zarzucanej niezgodności. Powyższe potwierdza  również liczne 

orzecznictwo KIO, min. wyrok z dnia 25 października 2013r. (sygn. akt KIO 2393/13) zgodnie z którym 

„Powołane wydruki katalogów przedstawiane na stronach internetowych producentów i ich 

przedstawicieli, mają przede wszystkim walor marketingowy i nie mogą stanowić dowodu na 

potwierdzenie stanowiska odwołującego.”   

2. W kontekście złożonego wniosku aby poprawić w kosztorysie ofertowym sposób wyliczenia pozycji Nr 108 

w ofercie Wykonawcy AMAD Sp. z.o.o. - informujemy iż Zamawiający, w pkt 21.7 SIWZ wskazał 
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metodologie poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych, zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 

ustawy Prawo Zamówień publicznych. Zamawiający może poprawić oczywistą omyłkę rachunkową jedynie 

zgodnie z przyjętą zasadą – „jeżeli obliczona cena w kosztorysie ofertowym nie odpowiada iloczynowi ceny 

jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz 

cenę jednostkową”. Oznacza to iż poprawienie omyłki rachunkowej, w sposób jaki wnioskował 

Wykonawca, jest sprzeczne z zasadami SIWZ w rzeczonym zakresie. W związku z powyższym, Zamawiający 

oddalił żądanie Wykonawcy jako niezasadne.  

 

W konsekwencji powyższego, Zamawiający dla Części 1 postępowania dokonał ponownej oceny i porównania 

złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosował następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

Część 1: 

 cena       – waga kryterium 70%. 

 jakość materiałów                                               – waga kryterium 30%. 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał 

następującej oceny punktowej złożonych ofert.  

 

 
Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena oferty 
KRYTERIUM 

CENA 

KRYTERIUM 
JAKOŚĆ 

MATERIAŁÓW 

Suma 
punktów 

Uwagi 

Część 1 

1 
Papirus Hurtownia Papiernicza Art.  
Piśmiennicze i Biurowe Robert Kuleta  
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 5 

100 859,20 zł  70 29,70 99,70 
I pozycja w rankingu  

Najkorzystniejsza oferta 

2 
AMAD Sp. z.o.o.  
05-092 Łomianki, ul. Łąkowa 31   

120 034, 72 zł  59 30 89,00 III pozycja w rankingu  

4  
PARTNER XXI  
41-806 Zabrze, ul. Korczoka 14  

114 937,23 zł  
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
odrzucono  ofertę przetargową 

5  
JOLIMPEX Jolanta Redek – Jaroszewicz 
00-488 Warszawa,  
Aleja Na Skarpie 19/1   

118 567,62 zł  60 29,85 89,85 II pozycja w rankingu  

6 
OFFI- PAP Sp. z o.o.  
01-980 Warszawa, ul. Samogłoska 7   

136 120,23 zł  52 29,85 81,85 IV pozycja w rankingu  

 

Lista wykonawców wykluczonych z postępowania oraz których oferty zostały odrzucone:  

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuca ofertę 

przetargową złożoną przez PARTNER XXI 41-806 Zabrze, ul. Korczoka 14.  
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Uzasadnienie:  

Wykonawca PARTNER XXI, w pozycji 56 kosztorysu ofertowego, nie wpisał informacji dotyczącej wskazania 

producenta lub dystrybutora oferowanego produktu. Powyższe było bezwzględnie wymagane w pkt 6.2.1.1. 

treści SIWZ. Zamawiający uznał iż brak wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania 

ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z SIWZ polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z 

wymaganiami SIWZ, opisaniu przedmiotu dostawy. Powyższe przesłanki są tożsame z wnioskowaniem 

Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 1292/11). Jak wynika z wyżej przywołanego wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej, Zamawiający w takiej sytuacji nie jest uprawniony do prowadzenie wyjaśnień w tym kontekście 

ani tym bardziej samodzielnej zmiany treści oferty na podstawie  art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Nie można bowiem uznać za nieistotną zmianę w treści oferty, polegającą na wskazaniu nazwy 

producenta produktu, nawet w przypadku gdyby nie prowadziło to do zmiany parametrów, jakie podano w 

ofercie. W wydanym wyroku KIO wskazała, iż zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie 

ma i nie może być innej treści oferty niż wyrażona na piśmie (ewentualnie opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym) w sposób wymagany w SIWZ. W związku z powyższym treść oferty PARTNER XXI nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia co skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak wskazano w powyżej. 

 

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż 

oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Papirus Hurtownia Papiernicza Art.  Piśmiennicze i Biurowe Robert 

Kuleta 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 5, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo 

zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru co jest równoważne z przyznaniem 

najwyższej liczby punktów (99,70). 

 

 

Zamawiający zgodnie z ustalonymi zasadami korespondencji, które zgodnie z wyborem zamawiającego zostały zawarte w SIWZ, w 

oparciu o dyspozycje art. 94 ust.1 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jest 

uprawniony do zawarcia umowy po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 
 

 

 

      /-/ 
Dyrektor WSA w Warszawie 

Wojciech Kitka 
(podpis na oryginale 

 


