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        Podmioty biorące udział  
        w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-4/16/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego. 
 

I. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 
Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę sprzętu komputerowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano następujące oferty: 
Oferta nr 1 (w zakresie zadania nr 1)   
Biuro Usług Informatycznych BIUINF J. Czechumski, J. Grzela Sp. J. 
ul. Chrobrego 26/4 
85-047 BYDGOSZCZ 
cena: 268.630,58 zł. 
Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 
podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała w ramach zadania maksymalną 
ilość punktów (kryterium cena – 100%). 
Oferta nr 5 (w zakresie zadań nr: 2, 3)   
Przedsiębiorstwo Informatyczne „KOMNET” 
ul. San Carlos 1 
89-600 CHOJNICE 
cena: 18.387,47 zł. 
Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 
podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała w ramach poszczególnych zadań 
maksymalną ilość punktów (kryterium cena – 100%). 

II. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 
komputerowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odrzucono 
oferty Wykonawców: 
1. MEGA KOMPUTER Sklep i Serwis Komputerowy (w zakresie zadania nr 1 i 2) 
ul. 1 Maja 13 
10-117 OLSZTYN  
Uzasadnienie: 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp: 

• Zadanie nr 1 - Publisher - Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Zał. 
nr 3 do SIWZ) i pytań z dnia 15 marca 2007 roku w ofercie powinno zostać wskazane 
oprogramowanie Publisher 2007 BOX, natomiast oferent zadeklarował 
oprogramowanie Publisher 2003 Win32 BOX - co jest niezgodnie z zapisem 
specyfikacji. 

• Zadanie nr 2 - punkt 2 - Według SIWZ powinien zostać zaoferowany dysk 300 GB – 
wykonawca zaoferował dysk 400 GB - co jest niezgodne z zapisem specyfikacji. 

• Zadanie nr 2 - punkt 4 - Według SIWZ powinien zostać zaoferowany dysk 20 GB - 
wykonawca zaoferował dysk 80 GB - co jest niezgodne z zapisem specyfikacji. 

• Zadanie nr 2 - punkt 5 - Według SIWZ powinien zostać zaoferowany dysk 40 GB - 
wykonawca zaoferował dysk 80 GB - co jest niezgodne z zapisem specyfikacji. 

• Zadanie nr 2 - punkt 11 - Według SIWZ powinna zostać zaoferowana płyta główna  
z socketem 478 – wykonawca zaoferował płytę główną z socketem 775 - co jest 
niezgodne z zapisem specyfikacji. 



  

• Zadanie nr 2 - punkt 12 - Według SIWZ powinien zostać zaoferowany procesor min. 
2.6 GHz na socket 478 – wykonawca zaoferował procesor 3.06 GHz na socket 775 - 
co jest niezgodne z zapisem specyfikacji. 

 
W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu (w ramach zadania nr 1 i 2) jako 
niezgodna z treścią SIWZ. 
 

2. Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. J. A. Bąk i spółka (w zakresie zadania nr 1) 
ul. Obozowa 5 
78-100 KOŁOBRZEG 

Uzasadnienie: 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp: 

• Oferent w żadnym punkcie oferty nie zastosował nazw własnych elementów 
składowych, co uniemożliwia weryfikacje zgodności parametrów. 

• Zadanie 1 - Jednostka Centralna IV - oferent pominął zastosowanie w zestawie 
komputerowym dysku twardego, pamięci i obudowy, co wyklucza poprawne działanie 
zestawu komputerowego. 

 
W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu (w ramach zadania nr 1) jako niezgodna 
z treścią SIWZ. 
 

3. Przedsiębiorstwo Informatyczne „KOMNET” (w zakresie zadania nr 1) 
ul. San Carlos 1 
89-600 CHOJNICE 

Uzasadnienie: 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp: 

• Zadanie nr 1 - Jednostka Centralna IV - Płyta główna ASUS M2N-MX oraz procesor 
AMD ATHLON 64 3200+ (939 pin) są niekompatybilne. 

• Zadanie nr 1 - Jednostka Centralna IV - zastosowanie pamięci z obsługą ECC jest 
niekompatybilne z zastosowaną płytą główną ASUS M2N-MX.  

• Zadanie nr 1 - Publisher - Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i pytań z dnia 15 marca 2007 roku w ofercie powinno zostać zawarte 
oprogramowanie Publisher 2007 BOX, natomiast oferent nie sprecyzował rodzaju 
oprogramowania, które chciał zaoferować. 

 
W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu (w ramach zadania nr 1) jako niezgodna 
z treścią SIWZ. 

 
 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 
     
       
 
        Z poważaniem 
         
         

Dyrektor 
 

Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 
 



  

Chojnice, 5 kwietnia 2007 r. 
 
 

Podmioty biorące udział 
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-12/16/07    zamówienia publicznego 
 
  
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. 

 
 

Na podstawie art. 183 ust. 6 w związku z art. 183 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo 
zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku 
uwzględnienia protestów dokonano czynności powtórnego badania ofert i wyboru oferty 
najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 (spośród ofert niedrzuconych w rozstrzygnięciu  
z dnia 23.03.2007 r., pismo N/znak: DZAP-380-4/16/07).  
W związku z powyższym zamawiający informuje o: 

1. Odrzuceniu ofert firm: 
a. Biuro Usług Informatycznych BIUINF J. Czechumski, J. Grzela Sp. J.,  

ul. Chrobrego 26/4, 85-047 BYDGOSZCZ – w zakresie zadania nr 1; oferta 
odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp.  

Uzasadnienie 
Wykonawca zaoferował w Jednostce Centralnej IV pamięć nieprodukowaną przez 
producenta, którego wskazano w ofercie. Ponadto wskazać należy, że niemożliwe 
jest zbudowanie Jednostki Centralnej IV z elementów wskazanych w ofercie (dot. 
płyty głównej i pamięci). Istotny jest fakt, iż sam zamawiający nieumyślnie 
błędnie wyspecyfikował parametry w ramach Jednostki Centralnej IV, ale jego 
intencją było przede wszystkim otrzymanie oferty na sprawny i działający 
komputer. Dopuszczenie składania ofert równoważnych dawało wykonawcom 
możliwość zmiany poszczególnych podzespołów na równoważne  
i kompatybilne z pozostałymi elementami. Biorąc pod uwagę powyższe ofertę we 
wskazanym zakresie należy odrzucić jako niezgodną z treścią SIWZ oraz 
stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 
 
b. ZEUS Computer Systems, ul. Sobieskiego 7, 80-216 GDAŃSK –  

w zakresie zadania nr 1; oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1  
pkt 3 Pzp. 

Uzasadnienie 
Wykonawca zaoferował w Jednostce Centralnej IV podzespoły niekompatybilne. 
Pamięć i płyta główna zaoferowane przez wykonawcę w ramach Jednostki 
Centralnej IV nie pozwalają na zbudowanie sprawnego i działającego komputera. 
Według opinii producenta jednego z zaoferowanych podzespołów płyta główna 
AsRock 939NF6G-VSTA nie obsługuje pamięci GoodRam DDR2 512MB PC400. 
Istotny jest fakt, iż sam zamawiający nieumyślnie błędnie wyspecyfikował 
parametry w ramach Jednostki Centralnej IV, ale jego intencją było przede 
wszystkim otrzymanie oferty na sprawny i działający komputer. Dopuszczenie 
składania ofert równoważnych dawało wykonawcom możliwość zmiany 
poszczególnych podzespołów na równoważne i kompatybilne z pozostałymi 
elementami. Sam wykonawca podnosił w treści jednego z protestów 
niewłaściwość „składania ofert nierealistycznych” oraz wskazywał, iż 
„obowiązkiem oferentów jest dobór właściwych składników, które pozwolą 
zbudować działający komputer”. Biorąc pod uwagę powyższe ofertę we 
wskazanym zakresie należy odrzucić jako stanowiącą czyn nieuczciwej 
konkurencji (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji).  
 



  

2. Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w zakresie 
zadania nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp – w postępowaniu nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zakresie wskazanego zadania. 

 
Ponadto zamawiający informuje, że decyzja z dnia 23.03.2007 r. (pismo N/znak: 

DZAP-380-4/16/07) o rozstrzygnięciu postępowania (zadań nr 2 i 3) oraz w pozostałym 
zakresie – niezmienionym niniejszym rozstrzygnięciem – pozostaje w mocy . 
 

W związku z unieważnieniem postępowania w zakresie zadania nr 1 oraz 
stwierdzeniem (w wyniku wniesionych protestów oraz czynności powtórnego badania ofert) 
istotnego błędu w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne Jednostki Centralnej 
IV) zawartego w SIWZ, zamawiający informuje, że ponownie zostanie określony przedmiot 
zamówienia i wszczęte kolejne postępowanie mające na celu zgodne z obowiązującym 
prawem wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego określonego w zadaniu 
nr 1. 
Zgodnie z regulacją art. 93 ust. 5 Pzp zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się 
o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 
 
 
Zamawiający składa podziękowania wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 
 
 
 
        Z poważaniem 
 

                                  Dyrektor 
 

           Leszek Bonna 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 



  

Chojnice, 13 kwietnia 2007 r. 

  

  
       Podmioty biorące udział  
       w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-13/16/07   zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego. 
 
 Na podstawie art. 4a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych dyrekcja 
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach informuje, iż została 
zawarta umowa na dostawę sprzętu komputerowego z firmą: 
 

1.Oferta nr 5 (w zakresie zadań 2 i 3) 
Przedsiębiorstwo Informatyczne „Komnet” 
ul. San Carlos 1 
89-600 Chojnice 
cena: 18.387,47 

 
 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów) 
 Wykonawcę wyłoniono na podstawie oceny ofert w ramach kryterium: cena 
100%. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki. 
 Zamawiający składa podziękowania wszystkim uczestnikom 
postępowania przetargowego. 

 
 
 

       Z poważaniem 
        
       Dyrektor    
       Leszek Bonna 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 

 


