
 

Starachowice, dnia 11.08.2022 r.  

 

Znak sprawy: PK.260.11.2022 

 

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa sprzętu 

komputerowego w ramach projektu konwersja cyfrowa domów kultury” 

 

I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Zamawiający – Park Kultury w Starachowicach, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 

2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym 

o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów 

unijnych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę: 

 

ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK 

UL. SPÓŁDZIELCZA 33 

09-407 PŁOCK 

 

 Cena – 69 739, 77 zł 

 Długość okresu gwarancji producenta – 36 miesięcy. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie 

art. 226 ust. 1 ustawy Pzp oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert. 

 

Ponadto, Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, 

punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 

 



 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres 

Kryteria oceny ofert 

[liczba punktów] Łączna 

punktacja 
Cena 

Długość okresu 

gwarancji 

1 

ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, 

ARTUR PAJĄK 

UL. SPÓŁDZIELCZA 33 

09-407 PŁOCK 

60 pkt 40 pkt 100 pkt 

2 
BEIKS MACHULSKI SP. J. 

ul. J. Słowackiego 18 

23-204 Kraśnik 

Oferta odrzucona – nie podlega ocenie 

3 
Power Komputery Tomasz Łapa 

ul. L. Waryńskiego 53a 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Oferta odrzucona – nie podlega ocenie 

 

II. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCÓW 

 

BEIKS MACHULSKI SP. J. 

ul. J. Słowackiego 18 

23-204 Kraśnik  

 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

 

Zgodnie z art. art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

Zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp, przez warunki zamówienia rozumie się 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. 

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował w zakresie poz. Formularza cenowego 

„Komputer przenośny nr 2...” laptopa Asus Vivobook Pro 14X OLED. Oznaczając wersję 

wykonawca wskazał oznaczenie M7400QE-KM033X. 



 

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował w zakresie poz. Formularza cenowego 

„Komputer przenośny nr 3...” laptopa HP ProBook x360 435. Oznaczając wersję 

wykonawca wskazał oznaczenie 6F1Q2EA. 

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował w zakresie poz. Formularza cenowego 

„Komputer przenośny nr 3...” laptopa HP Pavilion Aero. Oznaczając wersję wykonawca 

wskazał oznaczenie 13-be0214nw (4H3Q7EA). 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, wszystkie zaoferowane komputery 

powinny posiadać co najmniej 2 wejścia USB-C. 

Tymczasem z analizy specyfikacji technicznej zaoferowanych produktów1 wynika, że 

Wykonawca oferuje komputery z jednym złączem USB-C.  

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia 

stwierdzonych rozbieżności oraz potwierdzenia i wykazania, czy oferowane produkty 

spełniają wszystkie parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia dla tych 

przedmiotów, w tym w zakresie ilości złącz USB-C. 

W odpowiedzi Wykonawca w zakresie każdego z ww. poinformował, że produkt „posiada 

wszystkie parametry techniczne zgodne ze specyfikacją, gdyż USB 3.2. Gen. 1 jest oparty 

na interfejsie Typu-C”. 

Wykonawca nie złożył przy tym żadnych dokumentów potwierdzających tę okoliczność. 

Tym samym, wyjaśnienia Wykonawcy pozostawały w sprzeczności z danymi 

pozyskanymi przez Zamawiającego ze stron internetowych producentów i 

dystrybutorów produktów (w tym fotografiami urządzeń), które Wykonawca oferuje w 

niniejszym postępowaniu. 

Z uwagi na dalsze wątpliwości, Zamawiający wezwał Wykonawcę do: 

1) przedstawienie fotografii oferowanych komputerów przenośnych, o których mowa 
wyżej, obejmujących tabliczkę znamionową laptopa z oznaczeniem wersji (numeru 
seryjnego) oraz każdą ze stron obudowy, 

2) wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy wyjaśnieniami a oficjalnymi danymi dostępnymi 
na stronach internetowych producentów oferowanych urządzeń i dystrybutorów, 

                                                           
1 https://www.komputronik.pl/product/758365/asus-vivobook-pro-14x-oled-m7400qe-km033x.html, 
https://www.x-kom.pl/p/1053471-notebook-laptop-133-hp-probook-x360-435-g9-ryzen-5-5625-16gb-256-
win11p.html#Specyfikacja, https://support.hp.com/pl-pl/document/c07648714  

https://www.komputronik.pl/product/758365/asus-vivobook-pro-14x-oled-m7400qe-km033x.html
https://www.x-kom.pl/p/1053471-notebook-laptop-133-hp-probook-x360-435-g9-ryzen-5-5625-16gb-256-win11p.html#Specyfikacja
https://www.x-kom.pl/p/1053471-notebook-laptop-133-hp-probook-x360-435-g9-ryzen-5-5625-16gb-256-win11p.html#Specyfikacja
https://support.hp.com/pl-pl/document/c07648714


 

3) wyjaśnienia, w jaki sposób należy rozumieć użyte przez Wykonawcę sformułowanie 
"USB 3.2. Gen. 1 jest oparty na interfejsie Typu-C". 

W odpowiedzi Wykonawca oświadczył, że przedstawienie fotografii nie jest możliwe z 

uwagi na to, że sprzęt znajduje się w magazynie dostawcy oraz, z e po ponownej 

weryfikacji danych laptopów na głównych stronach producenta kaz dy z posiadanych 

laptopów posiada USB 3.1 Gen 1 Typu-A, który nie posiada kompatybilności z USB 

Typu-C. 

Wykonawca przyznał, z e błędnie załoz ył, z e ogólne oznaczenie USB 3.2 Gen 1 ma budowę 

wyłącznie interfejsu Typu-C, natomiast po dokładnym sprawdzeniu okazało się,  

że występuje też w innych rodzajach interfejsu. 

Wykonawca w celu spełnienia podanych wymagań zaproponowął przejściówkę USB  

z Typu-A na Typ-C. 

Powyższe jednoznacznie potwierdza, że zaoferowane komputery nie spełniają 

minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Jednocześnie, niemożliwe 

jest stosowanie jakichkolwiek przejściówek. Zgodnie z postanowieniami Opisu 

przedmiotu zamówienia - Zamawiający wymaga, aby określona funkcjonalność urządzeń 

nie była uzyskiwana poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, 

rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to wyraźnie dopuszczone. 

 

Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Power Komputery Tomasz Łapa 

ul. L. Waryńskiego 53a 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

 

Zgodnie z art. art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

Zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp, przez warunki zamówienia rozumie się 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 

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował w zakresie poz. Formularza cenowego 

„Komputer przenośny nr 3...” laptopa Apple Macbook Air z Procesorem Apple M1 - 8-core 

CPU + 7-core GPU / 8GB RAM / 256GB SSD. Oznaczając wersję wykonawca wskazał 

oznaczenie MGN93ZE/A. 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, komputer oferowany dla tej pozycji powinien 

posiadać pamięć operacyjną o wielkości 16 GB RAM. 

Tymczasem z treści Formularza cenowego jak i w wyniku weryfikacji podanego 

oznaczenia wersji2 wynika, że Wykonawca oferuje komputer z mniejszą ilością pamięci – 

8 GB.  

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia 

stwierdzonych rozbieżności oraz potwierdzenia i wykazania, czy oferowany dla pozycji 

Formularza cenowego „Komputer przenośny nr 3...” sprzęt spełnia wszystkie parametry 

określone w Opisie przedmiotu zamówienia dla tego przedmiotu, w tym w zakresie 

wielkości pamięci RAM. 

Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi. 

 

Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. 

 

                                                           
2 https://ispot.pl/apple-macbook-air-13-8-rdzeniowy-procesor-apple-m1-z-7-rdzeniowa-grafika-dysk-256-gb-
ssd-srebrny?from=listing&campaign-id=15&q=MGN93ZE%2FA&header=Produkty  

https://ispot.pl/apple-macbook-air-13-8-rdzeniowy-procesor-apple-m1-z-7-rdzeniowa-grafika-dysk-256-gb-ssd-srebrny?from=listing&campaign-id=15&q=MGN93ZE%2FA&header=Produkty
https://ispot.pl/apple-macbook-air-13-8-rdzeniowy-procesor-apple-m1-z-7-rdzeniowa-grafika-dysk-256-gb-ssd-srebrny?from=listing&campaign-id=15&q=MGN93ZE%2FA&header=Produkty

