
Warszawa, 2020-04-20

WZ.270.79.2020
2020-08824

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych na „Świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji
Prawnej na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie § 15 pkt 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Systemów1.
Informacyjnych Ochrony Zdrowia wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 2018-02-14, Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy:
WZ.270.79.2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Wolters Kluwer
Polska S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa za cenę 24 575,40 zł brutto.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełniła wymagania określone
w Zapytaniu ofertowym.
Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zapytaniu
ofertowym, tj. według kryterium „Cena” – waga kryterium 100%.
Na podstawie pkt 24 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym2.
Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta w terminie do dnia 2020-04-27.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:3.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy
Ocena warunków
stawianych przez
Zamawiającego

Kryterium:
Cena oferty
brutto [zł]

1
Wolters Kluwer Polska S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Spełnia /
nie spełnia *

24 575,40

2
Wydawnictwo C.H. Beck
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Spełnia /
nie spełnia *

22 017,00
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*-niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie przyczyn nieuwzględnienia ofert Wykonawców wskazanych w pkt 5:4.

Oferta Wydawnictwa C.H. Beck została odrzucona, ponieważ nie zostały spełnione wymogi określone
przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Uzasadnienie:
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Wykonawca był zobowiązany przesłać ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz Wzorze Umowy, stanowiące odpowiednio Załączniki nr 1 i 3 do
Zapytania ofertowego oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11 Zapytania ofertowego.
Wykonawca - Wydawnictwo C.H. Beck - przesłał ofertę z następującymi zastrzeżeniami:
Czy zamawiający dopuści program, nie posiadający oceny tez orzeczeń sadów polskich1)
w podziale na aktualne, nieaktualne?
Czy Zamawiający dopuści program nie zawierający szkoleń online z zakresu: ochrony zdrowia,2)
księgowości, kadr, zamówień publicznych?

W odpowiedziach na pytania Wykonawców, Zamawiający określił wymagania w tym zakresie, jak
poniżej:

Ad. 1 Zamawiający wymaga oznaczania tez orzeczeń jako: aktualne, nieaktualne.
Ad. 2 Zamawiający oczekuje dostępu do materiałów i nagrań ze szkoleń online z zakresu:
ochrony zdrowia, księgowości, kadr, zamówień publicznych.

W świetle powyższych okoliczności uznano, iż przedmiotowa oferta nie spełnia warunków
określonych przez Zamawiającego, tym samym oferta ww. Wykonawcy podlega odrzuceniu na
podstawie pkt. 14 Zapytania ofertowego, który stanowi, iż: „Oferty, które nie spełnią wymogów
dotyczących przedmiotu zamówienia będą odrzucone.”

z upoważnienia Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

(-) Łukasz Chrostek
z-ca Kierownika Wydziału Zakupów

Sporządził: Banaś Tomasz
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