
Zegrze, dnia 7 października 2020 r. 

Dot.: postępowania na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego 
Instytutu Łączności”, nr sprawy ZP-15-20-WIŁ 

 
INFORMACJA 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ORAZ  
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego  

i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności”, oznaczenie sprawy: ZP-15-20-WIŁ, 

1) W Części I postępowania: 

 odrzucił ofertę złożoną przez firmę: ATUT CENTRUM Sp. z o. o., ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 

10 lok. 134, 02-972 Warszawa  

Uzasadnienie prawne:  

art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: […] jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt. 3” 

Uzasadnienie faktyczne: 

Oferta złożona przez firmę ATUT CENTRUM Sp. z o. o. w Części I ww. postępowania podlega 

odrzuceniu ponieważ nie odpowiada treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający w Rozdziale III pkt 3 ppkt 4) SIWZ wymagał wskazania w ofercie nazwę, 

producenta produktów, model, parametry techniczne przedmiotu zamówienia które oferuje,  

a w przypadku złożonej centralnej jednostki komputerowej wszystkich zaproponowanych 

elementów wchodzących w jej skład. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Firma ATUT CENTRUM Sp. z o. o. w złożonej ofercie nie przedstawiła Załącznika nr 2 do 

SIWZ – Formularza techniczno-cenowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 

Część I – Zakup i dostawa komputera stacjonarnego.  

 odrzucił ofertę złożoną przez firmę: Domino Computer Jarosław Myśliński, ul. Podgórska 5, 

05-119 Legionowo 

Uzasadnienie prawne:  

art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: […] jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt. 3”  

Uzasadnienie faktyczne: 

Oferta złożona przez firmę Domino Computer Jarosław Myśliński w Części I ww. 

postępowania podlega odrzuceniu ponieważ nie odpowiada treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający  

w SIWZ wymagał w poz. 1 Formularza techniczno-cenowego - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia - Część I – Zakup i dostawa komputera stacjonarnego, będącego załącznikiem 

nr 2 do SIWZ, dostawy złożonego komputera stacjonarnego DELL OptiPlex 7060 Tower, zaś 



firma Domino Computer Jarosław Myśliński zaoferowała komputer stacjonarny Dell Optiplex 

7080 Tower XCTO. Zamawiający w SIWZ w Rozdziale III pkt 6 ppkt 5) określił, iż w Części I 

nie dopuszcza warunku równoważności. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu. 

Zestawienie ofert w Części I ww. postępowania: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria oceny ofert (pkt) 

Cena 
Termin 
dostawy 

Łącznie 

1 2 3 4 5 

55/ZP 
ATUT CENTRUM Sp. z o. o. 

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 
02-972 Warszawa 

Oferta nie podlega ocenie 

57/ZP 
Domino Centrum Jarosław Myśliński 

ul. Podgórska 5 
05-119 Legionowo 

Oferta nie podlega ocenie 

 

oraz w związku z powyższym unieważnił postępowanie w Części I.  

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie  

o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzucenia albo nie 

wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.” 

Zamawiający w Części I postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy. 

 

2) w Części II postępowania wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: 

ATUT CENTRUM Sp. z o. o. 

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 

02-972 Warszawa 

W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego przedstawiciela ww. 

firmy do podpisania umowy. 

Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) ustawy Pzp. 

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, tj. „Zamawiający wybiera 

ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.” Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów obliczoną zgodnie 

ze wzorem zamieszczonym w SIWZ. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z 

art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

Zestawienie ofert: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert (pkt) 

Cena 

oferowana 

Termin 

dostawy 
Łącznie 

1 2 3 4 5 

55/ZP 
ATUT CENTRUM Sp. z o. o. 

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 
02-972 Warszawa 

60,00 40,00 100,00 

Kryteria wyboru w przedmiotowym postępowaniu: 

Cena oferowana: 60% 

Termin dostawy: 40% 



Zamawiający w Części II postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, jak również nie 

odrzucono żadnej oferty. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o nieustanowieniu 

dynamicznego systemu zakupów. 

 


