
 

 

Numer sprawy DZP-271-10/2022 

Kraków, dnia 14.04.2022 r. 
    

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa 

sprzętu komputerowego, podzespołów sieciowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Krakowskiego Biura 

Festiwalowego”, nr sprawy DZP-271-10/2022 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych   (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuję, że po 

dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie 

Biuro Festiwalowe, unieważnia przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż 

wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu. 
 

Zamawiający, odrzucił: 

 Ofertę nr 1 złożoną przez Grupa E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 

5) ustawy Pzp, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

W opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie poz. 1 Komputer 
przenośny 15,6 cala – Zestaw 1 – 30 szt., Zamawiający wymagał m.in.: 

Atrybut Opis minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia 

Pamięć operacyjna Pojemność: min. 16 GB, obsług min.: 32 GB 

Liczba gniazd pamięci min.: 2 

 

Z przedmiotowego środka dowodowego załączonego do oferty wynika, iż oferowany produkt Lenovo 

Laptop ThinkBook 15 G3 21A400B1PB W11Pro 5500U/16GB/512GB/INT/15.6FHD/ Mineral 

Grey/1YR CI, posiada gniazd pamięci (ogółem/wolne) 1/0, a nie jak wymagał Zamawiający 2 gniazda 

pamięci. 

 

W opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie poz. 2 Punkt 
dostępowy umożliwiający montaż na suficie – 10 szt., Zamawiający wymagał m.in.: 

Funkcjonalność Wymagania minimalne 

Standard radiowy 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11ax 

Przepustowość transmisji 

bezprzewodowej 

Nie mniej niż 2800 Mb/s 

 

Z przedmiotowego środka dowodowego załączonego do oferty wynika, iż oferowany produkt UBIQUITI 

Punkt dostępowy AC AP 3x3 MU-MIMO UAP-AC-PRO: 

1. posiada standardy radiowe: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac oraz 802.1Q. Nie posiada 

wymaganego przez Zamawiającego standardu 802.11ax. 

2. posiada przepustowość transmisji bezprzewodowej 1300 Mbps (5GHz), a nie jak wymagał 

Zamawiający nie mniej niż 2800 Mb/s. 

Powyższe parametry jednoznacznie wskazują, iż zaoferowany produkt jest niezgodny z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia, zatem złożona oferta podlega odrzuceniu jako 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

Zamawiający nadmienia, iż Wykonawca w treści złożonej oferty zamieścił specyfikacje techniczne 

oferowanych sprzętów, jednakże specyfikacje te, za wyjątkiem specyfikacji dla poz.3 Mysz 
bezprzewodowa, są w całości sporządzone przez Wykonawcę. Nie są to wymagane w SWZ opisy 

techniczne sporządzone przez producenta i/lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów, bądź 



 

 

katalogi producenta/ów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów  

z wymaganiami SWZ. Zgodnie z zapisem Rozdziału XII ust. 1 pkt.1) SWZ, Zamawiający dopuszczał 

złożenie opisu technicznego sporządzonego przez Wykonawcę lub Dystrybutora w przypadku gdy karta 

katalogowa lub inny dokument nie pochodzący od producenta, nie zawiera wymaganych informacji na 

potwierdzenie spełnienia cech i parametrów sprzętu wyszczególnionych przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zauważa, iż załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe, których forma  

nie jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi powyżej, nie pozwalają na potwierdzenie 

spełnienia wszystkich wymaganych parametrów. Jednakże ww. niezgodności oferty, jednoznacznie 

potwierdzają, iż oferta podlega odrzuceniu, ponieważ zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia 

wymogów Zamawiającego. Nie jest zatem zasadne uzupełnienie błędnego przedmiotowego środka 

dowodowego, stąd Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do złożenia wymaganych w SWZ 

przedmiotowych środków dowodowych. 
 

 Ofertę nr 2 złożoną przez iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51,43-300 Bielsko-Biała na podstawie art. 

226 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
 

W opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie poz. 2 Punkt 
dostępowy umożliwiający montaż na suficie – 10 szt., Zamawiający wymagał m.in.: 

Funkcjonalność Wymagania minimalne 

Przepustowość transmisji 

bezprzewodowej 

Nie mniej niż 2800 Mb/s 

 

Z przedmiotowego środka dowodowego załączonego do oferty wynika, iż oferowany produkt UBIQUITI 

Punkt dostępowy UBIQUITI UniFi WiFi6 AP 4x4 MU-MIMO U6-LR, posiada prędkości przepustowe 

2,4 GHz 600 Mb/s, 5 GHz 2400 Mb/s, a nie jak wymagał Zamawiający nie mniej niż 2800 Mb/s. 
 

Powyższy parametr jednoznacznie wskazuje, iż zaoferowany produkt jest niezgodny z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia, zatem złożona oferta podlega odrzuceniu jako 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

Zamawiający nadmienia, iż Wykonawca w treści złożonej oferty zamieścił specyfikacje techniczne 

oferowanych sprzętów, jednakże specyfikacje te są w całości sporządzona przez Wykonawcę. Nie są to 

wymagane w SWZ opisy techniczne sporządzone przez producenta i/lub wydruki ze stron internetowych 

producenta/ów, bądź katalogi producenta/ów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń 

oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Zgodnie z zapisem Rozdziału XII ust. 1 pkt.1) SWZ, 

Zamawiający dopuszczał złożenie opisu technicznego sporządzonego przez Wykonawcę lub 

Dystrybutora w przypadku gdy karta katalogowa lub inny dokument nie pochodzący od producenta, nie 

zawiera wymaganych informacji na potwierdzenie spełnienia cech i parametrów sprzętu 

wyszczególnionych przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zauważa, iż załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe, których forma  

nie jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi powyżej, nie pozwalają na potwierdzenie 

spełnienia wszystkich wymaganych parametrów. Jednakże ww. niezgodności oferty, jednoznacznie 

potwierdzają, iż oferta podlega odrzuceniu, ponieważ zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia 

wymogów Zamawiającego. Nie jest zatem zasadne uzupełnienie błędnego przedmiotowego środka 

dowodowego, stąd Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do złożenia wymaganych w SWZ 

przedmiotowych środków dowodowych. 

  

 Ofertę nr 3 złożoną przez NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp, gdyż treść oferty jest niezgodna  

z warunkami zamówienia. 

W opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie poz. 2 Punkt 
dostępowy umożliwiający montaż na suficie – 10 szt., Zamawiający wymagał m.in.: 



 

 

Funkcjonalność Wymagania minimalne 

Przepustowość transmisji 

bezprzewodowej 

Nie mniej niż 2800 Mb/s 

 

Z przedmiotowego środka dowodowego załączonego do oferty wynika, iż oferowany produkt UniFi 6 

Long-Range Access Point, posiada prędkości przepustowe 2,4 GHz 600 Mb/s, 5 GHz 2400 Mb/s, a nie 

jak wymagał Zamawiający nie mniej niż 2800 Mb/s. 
 

Powyższy parametr jednoznacznie wskazuje, iż zaoferowany produkt jest niezgodny z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia, zatem złożona oferta podlega odrzuceniu jako 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

Zamawiający nadmienia, iż Wykonawca w treści złożonej oferty zamieścił specyfikacje techniczne 

oferowanych sprzętów, jednakże specyfikacja dla poz. 1 Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 1,  jest 

w całości sporządzona przez Wykonawcę. Nie są to wymagane w SWZ opisy techniczne sporządzone 

przez producenta i/lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów, bądź katalogi producenta/ów, 

pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. 

Zgodnie z zapisem Rozdziału XII ust. 1 pkt.1) SWZ, Zamawiający dopuszczał złożenie opisu 

technicznego sporządzonego przez Wykonawcę lub Dystrybutora w przypadku gdy karta katalogowa lub 

inny dokument nie pochodzący od producenta, nie zawiera wymaganych informacji na potwierdzenie 

spełnienia cech i parametrów sprzętu wyszczególnionych przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zauważa, iż załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe, których forma  

nie jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi powyżej, nie pozwalają na potwierdzenie 

spełnienia wszystkich wymaganych parametrów. Jednakże ww. niezgodności oferty, jednoznacznie 

potwierdzają, iż oferta podlega odrzuceniu, ponieważ zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia 

wymogów Zamawiającego. Nie jest zatem zasadne uzupełnienie błędnego przedmiotowego środka 

dowodowego, stąd Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do złożenia wymaganych w SWZ 

przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp. 
 

 

 (…) 

Magdalena Doksa - Tverberg  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 

 

Otrzymują:  

1) Adresaci  

2) A/a 
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