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ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. 

zm., zwanej dalej ustawą) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

informuje, iż z powołanego wyżej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. oferta firmy Altis Komputer Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza, 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1  pkt. 2 ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki do dokonania poprawy złożonej oferty na podstawie art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Wykonawca nie złożył do oferty opisu przedmiotu zamówienia - zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do SIWZ wymaganego w pkt 10.4.2. SIWZ. Dokument ten nie jest 

wymieniony w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega uzupełnieniu w trybie 

przewidzianym w art. 26 ust. 3 powołanej wyżej ustawy.  

2. oferta firmy ESC SA, ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków została odrzucona na podstawie 

art. 89 ust.1  pkt. 2) ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą 

przesłanki do dokonania poprawy złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) wymagał 

aby wydajność procesora osiągnęła co najmniej wynik 3520 punków Passmark CPU Mark,  

natomiast Wykonawca w załączonym do oferty wydruku potwierdza  wydajność procesora   na 

poziomie 3516 punków, tym samym nie osiąga wymaganego minimum.                                                      

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (PLN) 

1 
Altis Komputer Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 256, 41-303 

Dąbrowa Górnicza 
9 212,70 / odrzucona  

2 ESC SA, ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków 12 490,65 / odrzucona 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawca, który złożył ofertę 

 strona internetowa 

 tablica ogłoszeń  

 a/a 
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