
 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PO UZNANIU ODWOŁANIA

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  wraz
z  usługą  utrzymania  ciągłości  pracy  dzierżawionych  urządzeń  w  Gminie  Lublin
mając na uwadze postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie odwołania wniesionego przez Wykonawcę CORRADO - Konrad Burczyński,
sygn.  akt:  KIO 2117/19 (uwzględnienie  części  zarzutów przez Zamawiającego oraz
wycofanie  pozostałych  zarzutów  przez  Odwołującego  CORRADO  -  Konrad
Burczyński) Zamawiający działając zgodnie z art. 186 ust. 3 unieważnił oraz powtórzył
czynności  w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym
w odwołaniu, tj.  unieważnił i  powtórzył czynności oceny ofert pod kątem przesłanek
odrzucenia oraz kryteriów oceny ofert, oceny podmiotowej Wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wobec  powyższego  w  przedmiotowym  postępowaniu  wybrana  została  oferta
złożona przez:

CORRADO - Konrad Burczyński, ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin.

Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału
w  postępowaniu,  a  jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod
względem  przyjętych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  kryteriów  oceny
ofert. 

Informacja  o  Wykonawcach,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym
postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt 
w kryterium

cena

Liczba pkt 
w kryterium 

prędkość
wydruku

jednostronnego
w formacie A4

mono dla
urządzenia Typ

A1

Liczba pkt 
w kryterium 

prędkość
wydruku

jednostronnego
w formacie A4

mono dla
urządzenia Typ B

Razem

1
A4 Copy s.c.,
ul.  Wojciechowska  20,  20-704
Lublin

- - - -

2
Bluebrain Sp. z  o. o., Sp. k.,
ul.  ks.  Trockiego  22,  30-394
Kraków

- - - -

3 CORRADO - Konrad Burczyński,
ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin

60 13,33 16 89,33

4 Konica  Minolta  Business
Solutions Polska Sp. z o. o.,
ul.  Muszkieterów  15,  02-273

- - - -
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Warszawa

5

Sharp  Electronics  (Europe)
GMBH  spółka  prawa
niemieckiego  z  siedzibą
w  Hamburgu,  adres:
ul.  Nagelsweg  33-35,  20097
Hamburg,  Niemcy,  wpisaną  do
Rejestru  Handlowego  B  Sądu
rejonowego  w  Hamburgu  pod
numerem HRB 12184 w imieniu
i  na  rzecz  której  na  terytorium
Rzeczpospolitej  Polskiej  działa
Sharp  Electronics  (Europe)
GMBH  sp.  z  o.  o.  Oddział
w  Polsce  z  siedzibą:  02-822
Warszawa, ul. Poleczki 33 

33,48 20 20 73,48

Uzasadnienie prawne:
Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  w  związku  z  art.  91  ust.  1  ww.  ustawy
Zamawiający  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert
określonych w SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta  nr  3  złożona przez CORRADO -  Konrad Burczyński,  ul.  Skautów 11B, 20-055
Lublin.
- Cena ofertowa brutto: 2 018 005,50 zł  - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ =  60
pkt
- Prędkość wydruku jednostronnego w formacie A4 mono dla urządzenia Typ A1: 40
str./min. - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 13,33 pkt.
- Prędkość wydruku jednostronnego w formacie A4 mono dla urządzenia Typ B: 40 str./
min. - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 16 pkt.

Oferta nr 5 złożona przez Sharp Electronics (Europe) GMBH spółka prawa niemieckiego
z siedzibą w Hamburgu, adres: ul. Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Niemcy, wpisaną
do Rejestru Handlowego B Sądu rejonowego w Hamburgu pod numerem HRB 12184
w imieniu i na rzecz której na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działa Sharp Electronics
(Europe) GMBH sp. z o. o. Oddział w Polsce z siedzibą: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki
33.
- Cena ofertowa brutto: 3 616 407,08 zł - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 33,48
pkt
- Prędkość wydruku jednostronnego w formacie A4 mono dla urządzenia Typ A1: 60
str./min. - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 20 pkt.
- Prędkość wydruku jednostronnego w formacie A4 mono dla urządzenia Typ B: 50 str./
min. - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 20 pkt.
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