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(wszyscy Wykonawcy) 

 
 

Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na 
„Świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infolinii”    
(nr sprawy: WZP/WI/U-332-14/21) 

 

 

 
 

I. Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców 
 
 

1. Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający) informuje, że w przedmiotowym zamówieniu na 
„Świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infolinii” (nr sprawy: 
WZP/WI/U-332-14/21) postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy, NETWORK EXPERTS Sp. z.o.o, ul. Chojnowska 
8, 03-583 Warszawa (oferta nr 01; dalej Wykonawca) z uwagi na fakt, iż Wykonawca w związku z wezwaniem 
Zamawiającego do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczania Wykonawcy, nie złożył ww. 
dokumentów. 

 
W dniu 14 lipca 2021 r., Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy P.z.p,  wezwał 

Wykonawcę, Network Experts Sp. z o.o. Sp.k ul. Chojnowska 8, 03-583 Warszawa (Oferta nr 01) (dalej 
Wykonawca), którego oferta wstępnie została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
wskazanych w pkt 16.1 SIWZ oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 19 SWZ. 

 
Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego wskazanym w pkt 16.1 SWZ „O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące: 

 
 a. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonuje) należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi 
zamówienia, tj. zamówienia polegające na serwisowaniu systemu telekomunikacyjnego Cisco Unified 
Communications Manager (CUCM), o pojemności co najmniej 500 abonentów wewnętrznych, wyposażonego w 
aplikację Cisco CCX Express lub systemu/rozwiązania równoważnego, wyposażonego w aplikacje równoważne, 
o wartości co najmniej 25.000,00 zł każde z zamówień; 

 
 UWAGA: Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje serwisowanie dowolnego systemu 

telekomunikacyjnego, polegające w szczególności na świadczeniu usług gwarancji i wsparcia technicznego 
systemu teleinformatycznego na kompletne rozwiązanie danego producenta, przy zachowaniu wszystkich 
głównych funkcjonalności systemu wskazanego przez Zamawiającego (dokładny opis funkcjonalności został 
wskazany w załączniku nr 2 do SWZ), o pojemności co najmniej 500 abonentów wewnętrznych, wyposażonego 
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w stosowne aplikacje umożliwiające realizację usług zgodnie ze wskazanymi wymaganiami, w tym 
wymaganiami w zakresie funkcjonalności.  

b. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje lub będzie 
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i 
wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym poniżej:  

 
a) co najmniej 1 osobą, dysponującą wiedzą i umiejętnościami w zakresie instalacji, konfiguracji 

zarządzania średnimi systemami telekomunikacyjnymi. Wskazana przez Wykonawcę osoba, która będzie 
odpowiedzialna za realizację serwisu i prace konfiguracyjne musi posiadać aktywny certyfikat CCNPC (Cisco 
Certified Network Professional Collaboration) lub równoważny; Strona 2 z 3  

 
b) co najmniej 1 osobą, dysponującą wiedzą i umiejętnościami w zakresie instalacji, konfiguracji 

zarządzania średnimi systemami telekomunikacyjnymi. Wskazana przez Wykonawcę osoba, która będzie 
odpowiedzialna za realizację serwisu i prace konfiguracyjne musi posiadać aktywny certyfikat CCNAV (Cisco 
Certified Network Associate Voice) lub równoważny;  

 
UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 16.1.4 lit. b). 

poz. a) i b) za pomocą wskazania jednej osoby, która posiada dwa wskazane wyżej certyfikaty lub certyfikaty 
równoważne. Wszystkie wskazane przez Wykonawcę osoby muszą biegle porozumiewać się językiem polskim w 
mowie i piśmie.  

 
Poprzez pojęcie „certyfikat równoważny” Zamawiający rozumie, iż Wykonawca dla danej roli 

przedstawi certyfikat, który: jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy 
dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy 
certyfikat (np. zarządzenie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, 
administracją bazami danych, programowanie, itp.); analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. 
podstawowy, zaawansowany, ekspert); analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla 
otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w 
danej roli, itp.); uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem (jeżeli uzyskanie wskazanego certyfikatu 
wymaga egzaminu). Obowiązek wykazania, iż zaproponowane przez Wykonawcę osoby posiadają 
wiedzę/umiejętności/certyfikaty równoważne do rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego, spoczywa na 
Wykonawcy. 

 
 Zamawiający nie żąda dołączenia ww. certyfikatów do oferty, jak również do składanych na wezwanie 

Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, zobowiązany będzie do 
przedstawienia Zamawiającemu wszystkich wskazanych w ofercie certyfikatów potwierdzających, że osoby 
wskazane w Wykazie osób posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, potwierdzone stosowanymi 
certyfikatami. Odmowa przedstawienia wyszczególnionych certyfikatów lub przedstawienie certyfikatów, które 
nie będą potwierdzały informacji wskazanych w treści oferty, skutkować będzie odmową zawarcia umowy.  

 
Zgodnie z pkt 19.1 SWZ „W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie 
Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
 a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;  
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Ponadto, Zamawiający wskazał w treści SWZ, że „w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub 

dowody, o których mowa w powyższym wykazie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub 
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu; jeżeli załączony wykaz zostanie przedstawiony z uwzględnieniem kwot w walucie innej, niż 
polska, Zamawiający przeliczy kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote wg średniego kursu NBP 
na dzień składnia ofert. Jeżeli w dniu składania ofert, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 
opublikuje ww. średni kurs; przepis dotyczący możliwości złożenia oświadczeń własnych Wykonawcy ma 
charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany ściśle, co przeczy praktyce dowolnego zastępowania 
poświadczeń oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia, 
Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze 
uzasadniających złożenie w ofercie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia”  

 
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia Strona 3 z 3 publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 
do SWZ;  

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy P.z.p. „Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych.  

 
Wykonawca w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów 

potwierdzających spełnienia Warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy. 

 
W związku z powyższym, odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b ustawy 

P.z.p. jest uzasadnione. 
 

 
II. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym zamówieniu 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.), Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (dalej Zamawiający) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na „Świadczenie 

gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infolinii”    (nr sprawy: WZP/WI/U-332-
14/21) postanowił jako najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez Wykonawcę, Sieciowe Systemy 
Informatyczne Andrzej Kowalczyk Plac Zamkowy 24a/9, 55-200 Oława  (oferta nr 02; dalej Wykonawca). 
 
Uzasadnienie wyboru: W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło dwie oferty w tym jedna niepodlegająca 
odrzuceniu, którą Zamawiający ocenił zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert: Cena (60% – max 60pkt), 
Czas usunięcia awarii (20% –  max 20 pkt), Czas usunięcia usterek (20% - max 20 pkt). Jednocześnie 
Zamawiający informuje,  iż w postępowaniu  odrzucono jedną oferty.  
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust 2 ustawy P.z.p. zostanie                       
przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty a także zamieszczona na stronie internetowej                                      
prowadzonego postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/. 
 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
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Załącznikami do niniejszego zawiadomienia są: 
1. zbiorcze zestawienie ofert, zawierające nazwy (firmy) i adresy Wykonawców; 
2. punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                          __________________________________ 
     (podpis Kierownika Zamawiającego  
               lub osoby upoważnionej) 

 
 
 

Sprawę prowadzi: 
Anna Pogorzelska 
tel. 22 542 27 43 
fax. 22 698 31 44/57 
email: a.pogorzelska@mazowia.eu 
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