
Tarnów, dnia 03.02.2022 r. 
Zamawiający: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
ul. Mickiewicza 8 
33-100 Tarnów 

 
Informacja o odrzuceniu ofert w części 4 

oraz o unieważnieniu postępowania w części 4 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 z późn, zm.) zwana dalej: ustawa Pzp, na Dostawę II części 
urządzeń komputerowych i akcesoriów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania dla PWSZ 
w Tarnowie. 
Numer referencyjny: L.dz./K-dzpz/382-13/2021 
Identyfikator postępowania: b738ed22-ed1c-42ce-ac9d-28a70b27f30f 
 
Zamawiający na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 7 ust. 29 ustawy Pzp odrzuca ofertę 
nr 3: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom w części 4-
Laptopy i akcesoria komputerowe 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna 
z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 7 ust. 29 ustawy Pzp, przez warunki zamówienia należy rozumieć 
warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające 
w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów 
oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Oferta  podlega  odrzuceniu  na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 7 ust. 29 
ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – część 4: Laptopy i akcesoria 
komputerowe (załącznik nr 3D do SWZ): 
- poz. 7,8,9: dysk twardy SSD nr 1,2,3 - wymagano: szybkość zapisu: minimum 500 MB/s, zaoferowane 
dyski: 490 MB/s, 
- poz. 17: Pen-Drive nr 1 - wymagano: interfejs: USB 3.0 lub nowszy, w zaoferowanym Pen-Drive nr 1 
interfejs: USB 2.0, 
- poz. 29: Switch - wymagano: Minimalna wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia, Maksymalne opóźnienie 
dla 10-100 Mbps: 3 μs, Maksymalne opóźnienie dla opóźnienie dla 1 Gbps: 2,6 μs, zaoferowany Switch: 
Wielkość tablicy adresów MAC: 8000 wpisów, Czas oczekiwania (100 Mbps): 5.2 µs, Opóźnienie (1 Gbps): 
3 µ, 
- poz. 35: Płyta główna - wymagano: min. 1 x PS/2 port klawiatury, min. 1 x port myszy PS/2; Oferowana 
płyta posiada: 1 x port klawiatury/myszy PS/2. 
W związku z powyższym, oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu. 
 
Zamawiający  na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 7 ust. 29 ustawy Pzp odrzuca ofertę 
nr 4: POWER KOMPUTERY Tomasz Łapa, ul. Ludwika Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
w części 4-Laptopy i akcesoria komputerowe 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna 
z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 7 ust. 29 ustawy Pzp, przez warunki zamówienia należy rozumieć 
warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające 



w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów 
oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Oferta  podlega  odrzuceniu  na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 7 ust. 29 
ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne: 
 Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – część 4: Laptopy i akcesoria 
komputerowe (załącznik nr 3D do SWZ): 
- poz.2: Laptop nr 2- wymagano: możliwość zabezpieczenia linką Kensington Lock, w oferowanym Laptopie 
brak możliwości zabezpieczenia linką Kensington Lock – brak slotu  Kensington Security Slot. 
- poz. 3: Laptop nr 3- wymagano: 2 x USB 3.1 gen 1, 2 x USB typu C, 1 x HDMI 1.4; w oferowanym Laptopie: 
1x USB-C (z funkcją Power Delivery/DisplayPort), 1x USB 3.1 Gen 1 (Always On), 1x USB 2.0. 
W związku z powyższym, oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu. 
 
Działając zgodnie z art. 260 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe 
postępowanie w części 4-Laptopy i akcesoria komputerowe, na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 255 pkt 2) ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.  
Uzasadnienie faktyczne: 
W części 4 postępowania zostały złożone dwie oferty, które zostały odrzucone z powodu niezgodności 
z warunkami zamówienia.  
 
 

dr hab. Małgorzata Kołpa 

Rektor PWSZ w Tarnowie 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1x CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 
1x POWER KOMPUTERY Tomasz Łapa 
1x strona internetowa prowadzonego postępowania 
1x aa 


