
 

 

Postępowanie WCH.2420.26.2017.AB    Wrocław, dnia 25 października 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę zewnętrznych dysków 

twardych oraz zasilaczy dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego : Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Chemii z siedzibą we Wrocławiu, Plac 

Uniwersytecki 1 działając na podstawie art. 92 w powiązaniu z art. 181 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  informuję o dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy złożonej przez Wykonawcę: 

 

 

Oferta nr 6 

MARES Sp. Z o.o. 

ul. Krucza 110 

53-406 Wrocław 

 

Uzasadnienie: 

W wyniku powtórzenia czynności wyboru oferty w toczącym się postępowaniu na podstawie art. 24aa 1 

i 2 ustawy PZP Komisja Przetargowa dokonała oceny ofert (streszczenie oceny wraz z przyznaną 

punktacją poniżej) a następnie zbadała, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający 

stwierdza, że Wykonawca MARES sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, oferta Wykonawcy jest ważna.  

 

 

 

Informacja o odrzuceniu oferty złożonej przez: 

 

PARSER sp. z o.o. 
ul. Szlenkierów 1/33 

01-181 Warszawa 

 

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust.1 pkt.2 – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zaoferowany zasilacz UPS typ 1 ( poz. 4 załącznika nr 1 do SIWZ), zgodnie z dołączoną przez 

Wykonawcę kartą katalogową producenta posiada obudowę typu „ wieża”. Wykonawca, wypełniając 

załącznik nr 1 do SIWZ, błędnie określił, że oferowany zasilacz posiada obudowę typu „rack19”. 

Zamawiający skontaktował się z przedstawicielem producenta zasilacza i uzyskał informację, że model 



„rack” jest oznaczony symbolem SURT1000RMXLI. Zaoferowany model SURT1000XLI, może być 

przekształcony do wersji montowanej w szafie rack 19 przy zastosowaniu dodatkowego zestawu 

oznaczonego symbolem SURTRK, który jednak nie został zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. 

Wątpliwości Zamawiającego budzi również gwarancja zasilacza UPS typ 1 (poz. 4 załącznika nr 1 do 

SIWZ). Wykonawca zaoferował 49-miesięczną gwarancję na to urządzenie. Według producenta 

urządzenia, standardowa gwarancja na zaoferowany zasilacz wynosi 24 miesiące. Jest możliwe jej 

rozszerzenie poprzez zakup dodatkowych pakietów serwisowych. Nie zostały one jednakże wskazane w 

załączniku nr 1 do SIWZ. 

Wobec powyższego oferta Wykonawcy zostaje odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 

 
 

 

Dziekan Wydziału Chemii 

 

Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak 

 
 
 
 

 

 

 
 

Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją 
 
 

  
Cena oferty 
ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 
najniższą 
ceną (Cn) 

Ilość 
punktów  

Przyznan
e punkty 

( C ) 

Punkty za 
okres 

gwarancji. 
(Ro) 

Najwyższa 
ilośc pnk. 

(Rnw) 

Ilość 
punktów 

Przyznan
e punkty  

( R ) 

Ocena 
końcowa    

( W ) 

Oferta 1 
Oferta odrzucona 

Oferta 2 118 138,79 105 927,60 89,66 53,80 100,00 100,00 100,00 40,00 93,80 

Oferta 3 113 160,00 105 927,60 93,61 56,17 100,00 100,00 100,00 40,00 96,17 

Oferta 4 114 933,59 105 927,60 92,16 55,30 100,00 100,00 100,00 40,00 95,30 

Oferta 5 122 665,44 105 927,60 86,35 51,81 60,00 100,00 60,00 24,00 75,81 

Oferta 6 105 927,60 105 927,60 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 40,00 100,00 

 

 


