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Wszyscy Wykonawcy

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/41/2010
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja 
SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości  i  dostępności  ochrony zdrowia w powiecie parczewskim, 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 19/01/2011 nr 2011/S 12-018372.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli 
oferty  o:  wyborze  najkorzystniejszej  oferty;  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone; 
Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni z  postępowania; terminie po którym upływa termin zawarcia 
umowy.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty na Zadanie nr 1.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
dla zadania Nr 1 Informatyzacja SPZOZ w  Parczewie i zakup 

sprzętu komputerowego i sieciowego
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100% 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:
CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin. Wartość oferty 1 115 771,10 
zł wraz z podatkiem VAT. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt.

Oferty odrzucone:
Oferta ESAPROJEKT Sp. z o.o. ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice. Wartość oferty 999 121,35 zł 
wraz z podatkiem VAT. 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował w ofercie z dn. 9.03.2011 monitory Fujitsu Monitor 
Display  L19T-1  o  przekątnej  ekranu niższej  od  wymaganej  przez  Zamawiającego  (Zamawiający 
wymagał minimum 19” Wykonawca zaoferował model o przekątnej 18,5”), co oznacza iż oferta jest 
niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia oferty na podst. art. 26 ust. 3. ustawy pzp, gdyż wpłynęło 
by to na zmianę treści złożonej oferty. 

Na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt KIO: 
KIO 745/11), które w niniejszym postępowaniu było dla Zamawiającego wiążące stwierdzono, że 
zaoferowane przez Wykonawcę ESPROJEKT monitory Fujitsu DISPLAY L19T-1 nie spełniają wymogu 
Zamawiającego określonego w załączniku nr  2 do SIWZ, ponieważ przekątna ich ekranu wynosi 
18,5’’, tj. mniej niż wymagane przez Zamawiającego 19’’. Tym samym, oferta została odrzucona jako 
nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie  prawne: art.  89  ust.  1  pkt.  2  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę na ww. zadanie nr 1 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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