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Podmioty biorące udział 
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/22/07    zamówienia publicznego 
 
  
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego (II). 

 
 

I. Na podstawie 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 (II) prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano następującą ofertę: 

Oferta nr 1 
Biuro Usług Informatycznych  

BIUINF J. Czechumski, J. Grzela Sp. J. 
ul. Chrobrego 26/4 

85-047 BYDGOSZCZ 
cena: 267 686,30 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na podstawie 
kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała 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 (II) 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odrzucono oferty Wykonawców: 

 
a. Oferta nr 2 złożona przez Reset Sp. z o.o., Motycz 232, 21-030 MOTYCZ – odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 
Zamawiający wymagał w SIWZ dołączenia dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez przedmiot zamówienia obowiązujących norm (rozdział III pkt 1 SIWZ). 
Wykonawca przedłożył deklarację zgodności, która może dotyczyć jedynie jednostek 
centralnych określonych w poz. 1-4. Brak w ofercie deklaracji zgodności dotyczących 
oferowanych monitorów, drukarek, notebooków (deklaracji od producentów tego 
sprzętu). W powyższej sytuacji zamawiający nie może uznać, że Wykonawca spełnił 
wymaganie dotyczące przedmiotu zamówienia. Wymagane dokumenty przedmiotowe 
nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto 
zamawiający wymagał zaoferowania notebooka wraz z narzędziami HP 
ProtectionTools, blokadą HP DriveLockPL (załącznik nr 3 – formularz parametrów 
technicznych) – wykonawca zaoferował notebook bez tych narzędzi, co jest również 
niezgodne z zapisami SIWZ. W świetle powyższego oferta jako niezgodna z treścią 
SIWZ podlega odrzuceniu. 

 
b. Oferta nr 3 złożona przez ZEUS Computer Systems, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk 

- odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp – jej treść nie odpowiada treści 
SIWZ. Zamawiający wymagał w SIWZ dołączenia dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez przedmiot zamówienia obowiązujących norm (rozdział III pkt 1 
SIWZ). Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów (niepodlegających 
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), zatem oferta jako niezgodna  
z treścią SIWZ podlega odrzuceniu. Ponadto stwierdzono brak podpisu uprawnionego 
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przedstawiciela Wykonawcy pod załącznikiem nr 3 - formularzem parametrów 
technicznych, stanowiącym integralną część oferty. 

 
c. Oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Informatyczne KOMNET, ul. San Carlos 1, 

89-600 Chojnice – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp – jej treść nie 
odpowiada treści SIWZ. W załączniku nr 2 poz. 2 zamawiający wymagał zaoferowania 
zestawu Jednostka Centralna II w ilości 31 sztuk – Wykonawca zaoferował 30 sztuk. 
W załączniku nr 2 poz. 4 zamawiający wymagał zaoferowania zestawu Jednostka 
Centralna IV w ilości 4 sztuk – Wykonawca zaoferował 2 sztuki. Ponadto: 

 
• Załącznik nr 3, Jednostka Centralna I, poz. 5 – według SIWZ powinna zostać 

zaoferowana obudowa z zasilaczem z dwiema wtyczkami zasilającymi Serial ATA, 
natomiast obudowa I-BOX PHOENIX 373 zaoferowana przez wykonawcę posiada 
tylko jedną wtyczkę, 

• Załącznik nr 3, Jednostka Centralna II, poz. 5 – Według SIWZ powinna zostać 
zaoferowana obudowa z zasilaczem z dwiema wtyczkami zasilającymi Serial ATA, 
natomiast obudowa I-BOX PHOENIX 373 zaoferowana przez wykonawcę posiada 
tylko jedną wtyczkę, 

• Załącznik nr 3, Jednostka Centralna III, poz. 5 – Według SIWZ powinna zostać 
zaoferowana obudowa z zasilaczem z dwiema wtyczkami zasilającymi Serial ATA, 
natomiast obudowa I-BOX PHOENIX 373 zaoferowana przez wykonawcę posiada 
tylko jedną wtyczkę, 

• Załącznik nr 3, Jednostka Centralna IV, poz. 5 – Według SIWZ powinna zostać 
zaoferowana obudowa z zasilaczem z dwiema wtyczkami zasilającymi Serial ATA, 
natomiast obudowa I-BOX PHOENIX 373 zaoferowana przez wykonawcę posiada 
tylko jedną wtyczkę. 

W świetle powyższego oferta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu. 
 
 
 
 

Zamawiający składa podziękowania wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 
 
 
 
         Z poważaniem 
 
         Dyrektor 
 
         Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma (oraz jego 
czytelności) pod nr faksu: 052 3956505 lub 052 3956569. 
 
A.W. 
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Chojnice, 14 maja 2007 r. 

  

  
       Podmioty biorące udział  
       w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-12/22/07   zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego (II). 
 
 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. Biuro Usług Informatycznych  
BIUINF J. Czechumski, J. Grzela Sp. J. 
ul. Chrobrego 26/4 
85-047 BYDGOSZCZ 
cena: 267 686,30 zł. 

 
 

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

 
 
 

       Z poważaniem 
        
       Dyrektor 
       Leszek Bonna   
    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 

 

 


