UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uwzględnienia
w części odwołania złożonego przez Wykonawcę Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Województwo Kujawsko-Pomorskie, które wykonuje zadania przy pomocy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, jako jednostka
sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest
zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 186 tej ustawy Zamawiający może uwzględnić odwołanie złożone w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd
województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na
rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W ramach wszczętego uchwałą Nr 6/233/17 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu, w dniu 24.04.2017 r.
dokonano otwarcia ofert. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Pakietu A wpłynęły trzy
oferty.
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Składniki ceny

Pa - „KLASA A” - dopłata do abonamentu
podstawowego
Pb - „KLASA B” - dopłata do abonamentu
podstawowego
Pc - „KLASA C” - dopłata do abonamentu
podstawowego
Pd - „KLASA D” - cena za abonament
podstawowy
Pm - cena za Internet bezprzewodowy z
modemem
Pip – cena za stały adres IP dla zakupionej usługi
Internetu bezprzewodowego (dla jednej kart sim)

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie
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02-326 Warszawa

T-MOBILE S.A.
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Polkomtel Sp. z o.o.
Ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
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ubezpieczenie aparatów
telefonicznych (Px)

2

rozszerzenie systemu MDM (Py)
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W dniu 24.05.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy Orange Polska S.A. z siedzibą
z Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160. Na powyższe rozstrzygnięcie w dniu 02.06.2017 r.
odwołanie złożył Wykonawca Polkomtel Sp. z o.o. W związku z wniesieniem powyższego
odwołania należy uwzględnić odwołanie w części i zmienić uchwałę Nr 20/888/17 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w oparciu, o którą dokonano
wyboru oferty najkorzystniejszej w celu przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert
w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Pakietu A.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.

