
 

 

 

oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.12.2020     Poznań, 14.10.2020 r. 

 

 

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego:  

laptopów z oprogramowaniem biurowym, komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem 

biurowym  oraz monitorów”. 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – zwany dalej Zamawiającym, 

informuje, że w dniu 5 października 2020 r. wpłynęła informacja, o której mowa w art. 181 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  

ze zm.). 

Zamawiający powiadomił, Wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. (adres: 

ul. Wolność 8 lok. 4,26-600 Radom), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o treści 

informacji. Wykonawca złożył odpowiedź na informację.  

Zamawiający po przeanalizowaniu treści informacji oraz odpowiedzi postanowił dokonać: 

1/ unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 2 października 2020 r.  

2/ odrzucić ofertę firmy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. (adres: ul. Wolność 8 lok. 

4,26-600 Radom) 

3/ dokonać powtórnego wyboru oferty  najkorzystniejszej. 

 

 

W wyniku powtórzenia czynności, Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy, 

informuje, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: 

iCOD.pl Sp. z o.o. 

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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W załączeniu przesyłamy zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

oraz listę ofert odrzuconych 

 

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma poprzez zwrotne odesłanie 

potwierdzenia odbioru na adres e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl. 

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

- Waldemar Kołaski – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

Nr 1 - Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Nr 2 -  Lista oferta odrzuconych 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy biorący udział w postepowaniu 

2. Strona internetowa 

3. WAT-aa  

mailto:sekretariat@poznan.wios.gov.pl
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Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

 

 

Streszczenie oceny i porównanie  złożonych ofert 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Kryterium oceny ofert  

Łączna 

punktacja 

Cena za 

przedmiot 

zamówienia  

Termin 

dostawy  

1 
iCOD.pl Sp. z o.o. 

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała 
60,00 40,00 100,00 

2 
GIGA MULTIMEDIA 

ul. Włodarzewska 65B, 02‐384 Warszawa 
8,50 40,00 48,50 

3 
Web-Profit Maciej Kuźlik 

Ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie 
00,00 40,00 40,00 

4 
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom 
Oferta odrzucona 

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0. 

Oferty odrzucone: 1. 
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Załącznik nr  2 -  Lista oferta odrzuconych 

 

 

Lista oferta odrzuconych: 

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom 

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: 

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.) 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty 

Z treści załącznika nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający określił dla komputera 

stacjonarnego wymagania minimalne, m.in. procesor  6 rdzeniowy o zestawie instrukcji 64 bit, 

zaprojektowany do pracy w komputerach desktop, taktowany zegarem co najmniej 3.00 GHz, 

pamięcią cache co najmniej  9MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 

9014  pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net z dnia 21.07.2020 

Wykonawca zaoferował: 

 

W odpowiedzi na informację, Wykonawca wskazał, że zaoferowany procesor umożliwia osiągnięcie 

taktowania do 4.1 GHz. Podany parametr nie dotyczy minimalnej wielkości taktowania, a określa 

inny parametr: maksymalnej częstotliwość turbo (maksymalnej wielkości taktowania). 

 

 

Zgodnie z kartą techniczną producenta, dostępną pod adresem 

https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark/products/134898/intel-core-i5-9400-processor-

9mcache-up-to-4-10-ghz.html, 

 bazowa częstotliwość procesora wynosi 2.90 GHz.  

Tym samym oferowany procesor nie spełnia minimalnego wymagania określonego przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, gdyż oferowany komputer posiada procesor  

taktowany zegarem poniżej wymaganego, przez Zamawiającego poziomu co najmniej 3.00 GHz. 

W tym stanie rzeczy odrzucenie oferty jest uzasadnione. 
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