ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH

Katowice, 26.10. 2021r.

Biuro Administracyjne,
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

BAI.272.48.2021

Wszyscy Wykonawcy
dot. informacji o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu zadania
częściowego nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na Zakup akcesoriów komputerowych
dla Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – zadanie
częściowe nr 1
Zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zawiadamiam o unieważnieniu ww.
postępowania w zakresie zadania częściowego nr 1.
Na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W przedmiotowym postępowaniu dla zadania częściowego nr 1 złożono tylko 1 ofertę, która
podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp, wobec powyższego
postępowanie w zakresie zadania częściowego nr 1 podlega unieważnieniu.
Oferta wykonawcy Grupa E sp. z o.o. ul. Piwna 32, 43-100 Tychy została odrzucona na
podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający w załączniku nr 6.1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zadanie częściowym
nr 1 opisał wymagania jakie powinny spełniać oferowane produkty. W niżej wymienionych
pozycjach:
1) w poz. 9 - Zasilacz komputerowy 500W, zgodnie z wymogami Zamawiającego powinien
mieć typ okablowania: Niemodularny. Tymczasem zaproponowany przez Wykonawcę
zasilacz Thermaltake Toughpower GF 550W Plus Gold jest w pełni modularny. Tym
samym nie spełnia on wymagań Zamawiającego
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2) w poz. 11 Spliter HDMI z zasilaniem, wymogiem Zamawiającego było, aby sprzęt
posiadał końcówki: „końcówka 1: 1x HDMI (żeński) – input – wejście oraz końcówka
2: 2x HDMI (żeński) – output – wyjście”. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt:
Techly 108620 posiada następujące końcówki: 3x wejście oraz 1x wyjście, co oznacza,
że nie spełnia on wymagań Zamawiającego
Zatem na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.

Dziękuję za udział w postępowaniu.
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