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Warszawa, 13 listopada  2020 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego” (zn. spr. BP.2412.1.2020).

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

1. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu 
przez ALLTECH Sp. j. Z. Pająk, A. Pająk, 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33.

UZASADNIENIE

Wadium wniesione przez Wykonawcę w postaci gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium 
nr 998056154310 z dnia 12.10.2020 r. wraz aneksem nr 1 z dnia 14.10.2020 r. jest 
niewystarczające, gdyż nie zabezpiecza pełnego okresu związania ofertą. Gwarancja jest ważna 
w okresie od dnia 15.10.2020 r. do 16.11.2020 r., a termin związania ofertą upływa w dniu 17 
listopada 2020 r. 
Zgodnie z wymogami pkt IX. 7 SIWZ Zamawiający wymagał wniesienia wadium na cały okres 
związania ofertą.

2. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu 
przez Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o, ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom.

UZASADNIENIE

Zamawiający wymagał podania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę nazw, modeli oraz 
producenta oferowanego sprzętu, w celu zidentyfikowania przez Zamawiającego wszystkich 
parametrów określonych z załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca nie wskazał w ofercie nazwy 
i modelu stacji dokującej, co powoduje, że oferta jest niezgodna z SIWZ. 

3. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu 
przez Wykonawcę One System Sp. z o.o., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.

UZASADNIENIE
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Zamawiający wymagał podania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę nazw, modeli oraz 
producenta oferowanego sprzętu, w celu zidentyfikowania przez Zamawiającego wszystkich 
parametrów określonych z załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca nie wskazał w ofercie nazwy 
i modelu stacji dokującej oraz nie wskazał danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację 
modelu komputera zarówno dla sprzętu typu A i B. Brak tych danych powoduje, że Zamawiający 
nie ma możliwości potwierdzenia zgodności opisanych przez Wykonawcę parametrów 
technicznych z wymogami SIWZ.
Ponadto Wykonawca w tabeli sprzętu typu B, Lp. 19 (urządzenia zabezpieczające) nie potwierdził 
spełniania wymagań Zamawiającego w żaden sposób oraz w tabelach sprzętu typu A i B, Lp. 20 
(spełnienie wymagań zgodności) nie potwierdził zgodności sprzętu z dyrektywą RoHS 
i dyrektywą ws. CE. 
Brak w ofercie powyższych informacji powoduje, że oferta jest niezgodna z SIWZ.

4. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu 
przez STATIM Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa.

UZASADNIENIE

Zamawiający wymagał podania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę nazw, modeli oraz 
producenta oferowanego sprzętu, w celu zidentyfikowania przez Zamawiającego wszystkich 
parametrów określonych z załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca nie wskazał w ofercie nazwy 
i modelu stacji dokującej oraz nie wskazał danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację 
modelu komputera dla sprzętu typu A i B. Brak tych danych powoduje, że Zamawiający nie ma 
możliwości potwierdzenia zgodności opisanych przez Wykonawcę parametrów technicznych 
z wymogami SIWZ. 
Brak w ofercie powyższych informacji powoduje, że oferta jest niezgodna z SIWZ.

Marcin Obroniecki
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