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Kraków, 09.01.2017r. 
 
 

wg rozdzielnika 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-38/16 
Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa dysków SSD" 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ  ODRZUCENIU OFERT  
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm., zwanej dalej 
ustawą) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż:   

 
1)  w przedmiotowym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano firmę: MX Solution Sp. z o.o., Al.. 

Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław 
 
Dane Wykonawców, który złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom.  

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  Cena (PLN) 

Liczba punktów w kryterium: 
Łączna liczba 

punktów 
Cena (60%) 

Okres gwarancji 
(40%) 

MX Solution Sp. z o.o., Al.. Poprzeczna 82, 51-167 
Wrocław 

15 510,00                    58,18     40                98,18     

Morele.net Sp.z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 
Kraków 

15 040,00     oferta odrzucona  

Test - System s.c., ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

16 199,10     oferta odrzucona  

PotronicslT Sp. z o.o., ul. Dubios 114/116, 93-465 
Łódź 

19 166,80                    47,08     40                87,08     

Nextia - Agencja Interaktywna, ul. I Brygady 6, 
33-300 Nowy Sącz  

17 673,56     oferta odrzucona  

 
 
2) w przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty następujących wykonawców: 
 

a) Morele.net Sp.z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ponieważ treść 
oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki określone w art. 87 ust. 2 pkt. 3 
 
Uzasadnienie:  
Wykonawca: Morele.net Sp. z o.o. nie przedłożył do oferty zał. nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf
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zamówienia/ zestawienie parametrów technicznych), stanowiącego integralna treści oferty (zgodnie z pkt 
15 formularz ofertowego oraz 10.15.1 SIWZ). Dlatego, też, jeżeli parametry oferowanego sprzętu nie 
zostały w ogóle przedstawione w ofercie (brak uzupełnionego zał. nr 1B do SIWZ), to nie można uznać, że 
oferta spełnia wymagania SIWZ.  

  
b)  Test - System s.c., ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ponieważ 

treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki określone w art. 87 ust. 2 pkt. 3 
 
Uzasadnienie:  
Wykonawca: Test - System s.c. nie przedłożył do oferty zał. nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia/ 
zestawienie parametrów technicznych), stanowiącego integralna treści oferty (zgodnie z pkt 15 formularz 
ofertowego oraz 10.15.1 SIWZ). Dlatego, też, jeżeli parametry oferowanego sprzętu nie zostały w ogóle 
przedstawione w ofercie (brak uzupełnionego zał. nr 1B do SIWZ), to nie można uznać, że oferta spełnia 
wymagania SIWZ. 
 

c) Nextia - Agencja Interaktywna, ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 
ponieważ oferta jest niezgodna z ustawą oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
 
Uzasadnienie:  

Art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa obowiązek Zamawiającego odrzucenia 

oferty, która jest niezgodna z ustawą. Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020) „w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 

października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, 

przed dniem 18 kwietnia 2017 r.: oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za 

zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym” 
Złożenie oferty w innej formie niż wynika to z ustawy, stanowi podstawę do jej odrzucenia. Art. 78 § 1 k.c. 
stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu 
na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy więc podkreślić, że brak podpisu na 
dokumencie obejmującym oświadczenie woli 7 oznacza brak zachowania formy pisemnej. Niezachowanie 
bezwzględnego wymagania zachowania formy pisemnej powoduje bezwzględną nieważność czynności 
prawnej. 

 
 
 
 

 
Otrzymują: 
 Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w/w postępowaniu  
 strona internetowa 
 a/a 

 
 
 

 


