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Zawiadomienie o uniewa Ŝnieniu post ępowania  
 

 „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, jako Zamawiający niniejszym 
zawiadamia , Ŝe postępowanie o udzielenie zamówienia na dostaw ę sprz ętu komputerowego oraz 

oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruch omieniem dla Beneficjenta Wodoci ągi Sp. z 
o.o. z siedzib ą w Głuchołazach – Jednostki Realizuj ącej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja 

gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 w oparciu o Regu lamin Udzielania Zamówie ń Publicznych dla 

Beneficjenta Wodoci ągi sp. z o.o. z siedzib ą w Głuchołazach z wykorzystaniem procedur opisanych  
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (t.jedn. z 2007 r. Dz.U.Nr.223, 

poz.1655 z pó źn. zm.) tj. art. 93 ust.1 pkt. 4 cyt. ustawy został o uniewa Ŝnione . 
 

Uzasadnienie: 
W dniu 16.04.2010 r. do godz. 10:00 , Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostaw ę sprz ętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z 
dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficje nta Wodoci ągi Sp. z o.o. z siedzib ą w 
Głuchołazach – Jednostki Realizuj ącej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy. W wyznaczonym  terminie wpłyn ęły cztery oferty z których to 
Zamawiaj ący odrzucił nast ępujące oferty :  

1. oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Informatycznego BITCOMPUTER z siedzibą 48-300 Nysa 
ul.Chodowieckiego 9 .Uzasadnienie odrzucenia : Przyczyną odrzucenia z postępowania jest to, Ŝe 
oferta nr 3 nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ 
w załączniku nr 4 Specyfikacji Technicznej dostarczanych urządzeń zawarł minimalne parametry 
techniczne jakie winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy . Przedsiębiorstwo Informatyczne 
BIT KOMPUTER w pkt 4 niniejszego załącznika tj. Programu do projektowania zaoferował 
oprogramowanie AutoCAD LT, który to nie spełnia wszystkich minimalnych warunków jakich 
oczekiwał Zamawiający. 
Mając na uwadze powyŜsze oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwa Informatycznego BITCOMPUTER 
z siedzibą 48-300 Nysa ul. Chodowieckiego 9 nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust.3 
ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu 
stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust.1 pkt.2 cytowanej na wstępie ustawy . 

2. oferta nr. 4 Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Opolu, Przedsiębiorstwa 
Informatycznego sp. z o.o.  z siedzibą 45-052 Opole ul. Oleska 7 Uzasadnienie odrzucenia : 
Przyczyną odrzucenia z postępowania jest to, Ŝe oferta nr 4 nie odpowiada treści Specyfikacji 
Istotnych warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 4 Specyfikacji Technicznej 
dostarczanych urządzeń zawarł minimalne parametry techniczne jakie winny być uwzględnione w 
ofercie Wykonawcy . Wykonawca w pkt 4 niniejszego załącznika tj. Programu do projektowania 
zaoferował oprogramowanie AutoCAD LT, który to nie spełnia wszystkich minimalnych warunków 
jakich oczekiwał Zamawiający. 
Mając na uwadze  powyŜsze oferta Wykonawcy Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w 
Opolu, Przedsiębiorstwa Informatycznego sp. z o.o.  z siedzibą 45-052 Opole ul. Oleska 7 nie 
spełnia warunku określonego w art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została 
odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust.1 pkt.2 
cytowanej na wstępie ustawy. 
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W związku z powyŜszym , mając na względzie uregulowania prawne zawarte w art. 93 ust.1 pkt 4  ustawy 
Prawo zamówień publicznych tj w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę jaką 
Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono jak na wstępie. 

 
 
        Kierownik Zamawiającego 
 
        Wiceprezes Zarządu 
 
        Dariusz Wór-Grech   
 
 
 
 
 
 
 


