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Przetarg Nieograniczony powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: 

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego  Szpitala Okulistycznego 
w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”” 

Nr sprawy: ZP/08/2020 

                                                                                                            Warszawa, dnia 27.08.2020 r. 

Ldz. SPKSO/ZP/1919/2020 

                                                                                     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

                                       ZAWIADOMIENIE 

                  - O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

                                     - O ODRZUCENIU OFERTY 

                  ` 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) pod nazwą: 

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO  

SZPITALA OKULISTYCZNEGO w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w 

podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia””  

 

                                                                                                 

               Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny z siedzibą w Warszawie 

(03-709) przy ul. Sierakowskiego 13, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że w 

wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla Samodzielnego 

Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w 

podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia””  

 

za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: 

GRUPA E Sp. z o.o. 

43-100 Tychy, ul. Piwna 32 

                                                     

Uzasadnienie wyboru – jest to oferta, która spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a ponadto 

uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert określonych w 

SIWZ. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Dokument zawierający punktację ofert złożonych w postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zawiadomienia. 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
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zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  

W tej sytuacji termin zawarcia umowy ustala się na dzień 08 września 2020 r.   

 

                                                                                                             

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY                                                                                         

                                                                                         

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym 

postępowaniu przez firmę P.P.H.U. PIOMAR Sp. z o.o. – ul. Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający opisując parametry techniczne w zakresie monitora postawił wymaganie o treści „Wbudowane 

głośniki  lub dedykowana przez producenta  listwa głośnikowa z wyjściem słuchawkowym”. Firma P.P.H.U. 

PIOMAR zaoferowała monitor bez głośników co potwierdza załączona do oferty karta katalogowa. Nie 

zaoferowano zamiennie akcesoriów producenta  w tym zakresie, czyli listwy głośnikowej. Tym samym 

Zamawiający uznał, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

podlega ona odrzuceniu. 

Niejako marginalnie zaznaczyć trzeba, że Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganych przez 

Zamawiającego załączników – brak wyników testów dla zaoferowanych komputerów oraz testów karty 

graficznej, brak potwierdzenia głośności, brak oświadczenia podmiotu realizującego usługi gwarancyjne, 

brak certyfikatów ISO, brak deklaracji CE, brak wskazania, że urządzenia mają certyfikat 

energooszczędności TCO. 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                 Administrator Szpitala 

                                                                                                 mgr Sławomir Szlifirski 
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Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

                                                                

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny                                                                                                                      Warszawa, dnia 20.08.2020 r.                                                                                                                       
03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13 
 

Nr sprawy ZP/08/2020 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pn.: 

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO  
w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”” 

PUNKTACJA 

 Nr 

oferty 
WYKONAWCA 

Punkty w kryterium  

„Cena oferowana” – 60% 

Punkty w kryterium  

„Komputer stacjonarny z 

systemem diagnostycznym w 

BIOS lub menu boot” – 15% 

Punkty w kryterium  

„Roczne zużycie energii 

komputera stacjonarnego 

poniżej 90 KWh” –  10% 

Punkty w kryterium  

„Wbudowana w BIOS 

funkcjonalność 

bezpiecznego usuwania 

danych” – 15% 

Łączna ilość 

punktów 

1 

P.P.H.U. PIOMAR Sp. z o.o. 

ul. Michałowice 169 

49-314 Pisarzowice 

Oferta podlega odrzuceniu – pozostaje bez punktacji 

 (zaoferowano monitor bez wbudowanych głośników. Potwierdza to załączona do oferty karta katalogowa. Nie zaoferowano akcesoriów  

 producenta w tym zakresie czyli listwy głośnikowej. Wymaganie brzmiało „Wbudowane głośniki lub dedykowana przez producenta listwa  

 głośnikowa z wyjściem słuchawkowym” 

2 
GRUPA E Sp. z o.o. 

ul. Piwna 32, 43-100 Tychy 

Cena oferowana: 

129 960,00 PLN 

 

Parametr oferowany: 

Komputer stacjonarny z systemem 

diagnostycznym z graficznym interfejsem 

dostępnym w BIOS lub menu boot 

posiadającym pełną funkcjonalność w 

przypadku sformatowania, uszkodzenia, 

braku dysku twardego, braku dostępu do 

internetu, sieci LAN oraz bez stosowania 

urządzeń zewnętrznych 

Parametr oferowany: 

Roczne zużycie energii komputera 

stacjonarnego wynosi: 
poniżej 90 KWh 

 

Parametr oferowany: 

Wykonawca deklaruje 

wbudowaną w BIOS 
funkcjonalność bezpiecznego 

usuwania danych: 
możliwość odzyskania 

podsystemu BIOS komputera 

stacjonarnego w przypadku awarii 

 

 

 129 960,00 

 129 960,00  x 60 = 60,00 
15,00 10,00  15,00  100,00 

                              

                    Wiesława Bugalska                                                                                                                          Sławomir Szlifirski 
             ................................................                                                                                                 ....................................................... 
             Sekretarz Komisji Przetargowej                                                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej 
  

 


