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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 
Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Szkół 
prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych 
kompetencji” 

 
W zgodzie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r . poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej części pisma „ustawą” 
Zamawiający Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 
informuje, że w dniu 21.09.2018r rozstrzygnięte zostało postępowanie publiczne prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Szkół 
prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” 
 
1. Informacje na temat najkorzystniejszej oferty  

 
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych  
Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji – 
15%, czas dostawy – 25% ) jest oferta złożona przez: 

 
MEGATECH Dariusz Gutek  
ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 
 
Uzasadnienie  wyboru:  
Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie  podlega odrzuceniu,  Wykonawca  
spełnił  warunki  opisane  w  SIWZ  oraz  jego  oferta  uzyskała następującą ilość punktów  
 57,50 pkt. w kryterium cena oferty brutto 
 15 pkt w kryterium okres gwarancji 
 25 pkt w kryterium czas dostawy 

w sumie 97,50 pkt 
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2. Informacje odnośnie pozostałych wykonawców: 

Nr 
oferty 

Nazwa 
wykonawcy 

Adres 
wykonawcy 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium  

Cena oferty 
Brutto 

[zł] 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium 

Okres  
gwarancji 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium 
Termin 
dostawy 
[dni od 

podpisania 
umowy] 

Łączna 
liczba 

otrzymanych 
pkt 

1 

ALLTECH 
spółka jawna 

Zdzisław 
Pająk, Artur 

Pająk 

Spółdzielcza 33 
09-407 Płock 

56,99 15 25 96,99 

 
3. Informacja na temat o odrzuconych ofert oraz wykluczonych wykonawców 

 
Zamawiający Gmina Wólka działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy informuje,  
o wykluczeniu z postępowania następujących wykonawców 
 

1) KOBIS Paweł Wojtanowski ul. Widok 16, 33-170 Tuchów 
 
Uzasadnienie: 
Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z specyfikacją 
asortymentowo-cenową stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ określił minimalne wymagania jakie 
ma spełniać komputer przenośny w tym: 

a) Pamięć  
8GB DDR4 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci. 
Zgodnie ze specyfikacją sprzętu, pobraną ze strony internetowej producenta 
https://support.hp.com/pl-pl/product/hp-250-g6-notebook-pc/15747807/product-info, wynika, że 
maksymalna wielkość pamięci w zaproponowanym przez Wykonawcę komputerze przenośnym 
marki HP 250 G6 wynosi 8Gb bez możliwości rozbudowy. 
Ponadto taktowanie pamięci w oferowanym przez Wykonawcę komputerze wynosi 2133 MHz , 
zaś wymagana była 2400MHz. 
Wezwany do złożenia w powyższym zakresie wyjaśnień w trybie art. art. 87 ust. 1 ustawy 
Wykonawca powołał się jedynie na oświadczenie firmy ITD24 Sp. z o.o. wskazujące,  
że zaproponowany w ofercie komputer spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania.  
Nie podał jednak żadnych dowodów uzyskanych np. od producenta zaproponowanego przez siebie 
sprzętu potwierdzających powyższą tezę. 

b) Bateria  
Wątpliwości Zamawiającego budzi czas ładowania baterii w zaproponowanym przez Wykonawcę 
komputerze przenośnym marki HP 250 G6, gdzie zgodnie z danymi pozyskanymi z autoryzowanej 
strony producenta wynika, że jest to 90% w 1,5 godziny, w momencie gdy zgodnie z szczegółowym 



MS/MS 

opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga baterii spełniającej następujące 
wymagania; min. 4-cell [40Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80%  
w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W. 

 
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu w/w Wykonawcy na mocy 
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert 
wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

 
2) CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom 

 
Uzasadnienie: 
Warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu było wniesienie wadium w wysokości  
7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)  
Z powodu nie dopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy, odrzuca ofertę złożoną przez firmę CEZAR Cezary Machnio i Piotr 
Gębka Sp. z o.o 
 

3) Speedserwis Tomasz Wroński ul. Nowowiejska 6A, 20-880 Lublin 
 

Uzasadnienie: 
W dniu 28 sierpnia 2018r Gmina Wólka jako Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 oraz  art. 
85 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności 
wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. do dnia   
30 września 2018 r. 

 
W związku z niewyrażeniem zgody prze Wykonawcę Speedserwis Tomasz Wroński  

na wydłużenie terminu związania ofertą Zamawiający na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy 
odrzuca ofertę a Wykonawcę wyklucza z udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

4. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie 
po upływie w terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt. ustawy. 
 

Niniejsze zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty 
wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń i opublikowano na strona internetowej Zamawiającego  
w dniu 21.09.2018 r 

Z poważaniem 
-/ Edwin Gortat 
Wójt Gminy Wólka 


