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Polska Agencja Nadzoru Audytowego ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP: 5252802078, REGON: 384416473 
telefon: 22 428 24 95, fax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov.pl 

Warszawa, 15 grudnia 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.2412.3.2020).

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

1. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że oferta złożona o odrzuceniu oferty złożonej 
w niniejszym postępowaniu przez Kombit Plus Sp. z .o.o. Sp. k., 61-612 Poznań, 
ul. Migdałowa 60.

UZASADNIENIE

Oferta została złożona niezgodnie treścią SIWZ, tj. nie została podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym oraz nie została złożona w formie pliku zaszyfrowanego kluczem 
publicznym, który Wykonawca powinien pobrać z miniportalu pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. Taki sposób złożenia oferty spowodował, że z jej treścią można się 
było zapoznać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, co jest niezgodne z art. 86 ustawy 
Pzp. Ponadto oferta nie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie spełnia 
wymagań określonych w paragrafie 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261, z późn. zm.)

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

Wykonawca zaoferował stację dokującą marki Dell model WD19, która łączy się z komputerem 
przez kabel USB co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym przez 
Zamawiającego w tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi sprzętu pod pozycją Lp.21 
(stacja dokująca), pkt 1 ppkt a opisu. Zamawiający wymagał, aby stacja dokująca posiadała złącze 
dokowania wraz blokowaniem komputera w stacji dokującej zapewniające całą transmisję danych 
i sygnałów z i do komputera z i na wszystkie złącza, w które jest wyposażona stacja dokująca. 
(Zamawiający nie dopuszczał zaoferowania stacji uniwersalnych w których transmisja odbywa się 
za pomocą innych niż dedykowane przyłącze w komputerze przewidziane do transmisji). 
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Z opisu stacji dokującej wynika, że Zamawiający nie dopuszczał połączenia stacji z komputerem 
przy pomocy przewodu zakończonego wtyczką. Treść oferty jest niezgodna z SWIZ i oferta 
podlega odrzuceniu.

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 CT ALFA Sp. z o.o., 66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego 9.

UZASADNIENIE

Wykonawca zaoferował stację dokującą marki HP Inc. model 5TW10AA, która łączy się 
z komputerem przez kabel USB, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym 
przez Zamawiającego w tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi sprzętu pod pozycją 
Lp.21 (stacja dokująca), pkt 1 ppkt a. 
Zamawiający wymagał, aby stacja dokująca posiadała złącze dokowania wraz blokowaniem 
komputera w stacji dokującej zapewniające całą transmisję danych i sygnałów z i do komputera z 
i na wszystkie złącza, w które jest wyposażona stacja dokująca. (Zamawiający nie dopuszczał 
zaoferowania stacji uniwersalnych w których transmisja odbywa się za pomocą innych niż 
dedykowane przyłącze w komputerze przewidziane do transmisji). Z opisu stacji dokującej 
wynika, że Zamawiający nie dopuszczał połączenia stacji z komputerem przy pomocy przewodu 
zakończonego wtyczką. Treść oferty jest niezgodna z SWIZ.

Marcin Obroniecki
Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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