
ZP-2380-170-7/2305/2016  Katowice, dnia 19.08.2016 r.

egz. poj.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W oparciu  o  art.  93  ust.  3  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  Zespół  Zamówień  Publicznych  KWP
w Katowicach zawiadamia, że unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla LK, CBŚP, BSW, KMP, KPP i KWP Katowice”

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty: 

Nr
oferty 

Adres Wykonawcy 
Kwota – brutto

zaoferowana przez
Wykonawcę 

Termin dostawy

001
PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C
50-424 Wrocław

319 677,00 2 tyg.

002
AF SEKO Sp. z o.o.

ul. Bogusławskiego 17
43-300 Bielsko - Biała

312 418,77 2 tyg.

003

PHU „EDDOM”
mgr inż. Dariusz Piglowski

ul. Narutowicza 6a
99-200 Poddębice

303 072,00 2 tyg.

004
EPLANETA Sp. z o.o.

ul. Piwna 32
43-100 Tychy

309 071,45 2 tyg.

Po sprawdzeniu ofert stwierdzono następujące nieprawidłowości i niezgodności:
Oferta 001 Wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Lp. z
formularza
cenowego –

załącznika nr 3
do SIWZ

Nazwa Niezgodności z wymaganiami Zamawiającego

1 Adapter  DISPLAY  PORT  (męski)/
HDMI (żeński)

Wykonawca zaoferował adapter  TRACER 08726  który jest
niezgodny  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  ponieważ
został zaoferowany port  MINIDISPLAYPORT. 

22 Głośniki  komputerowe  2.0  aktywne
Moc głośników: min. 5W 
Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20Khz
Zasilanie Port USB bądź zasilacz
Połączenie audio Jack 3,5 mm
Wyjście słuchawkowe: tak

Wykonawca  zaoferował  Esperanza  EP111  zamawiający
wymagał  głośników  o  mocy  5w  natomiast  zaoferowane
posiadają  3W  oraz  według  dokumentacji  producenta  nie
posiada  wyjścia  słuchawkowego  w  zaistniałej  sytuacji
zaoferowany  asortyment  jest  niezgodny  z  opisem
przedmiotu zamówienia

61 Nagrywarka  BLU-RAY  zewnętrzna
USB 3.0 

Zaoferowano  ASUS  SBC-06D2X-U/BLK/G/AS  -  który
posiada  port  USB2.0  oraz  nie  jest  nagrywarką  BluRay,
zamawiający  wymagał  minimalnie  portu  USB  3.0.
w  zaistniałej  sytuacji  zaoferowany  asortyment  jest
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niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

72 Pendrive  16GB  USB  3.0  prędkość
odczyt/zapis 70/20 MB/s

Wykonawca  zaoferował  GOODRAM  UTS3-0160K0R11,
prędkość  odczyt/zapis  zaproponowanego  modelu  według
producenta to 60/20Mb  w zaistniałej sytuacji zaoferowany
asortyment jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

74 Pendrive  8  GB  USB  3.0  prędkość
odczyt/zapis 70/20 MB/s

Wykonawca  zaoferował  GOODRAM  UTS3-0080K0R11,
prędkość  odczyt/zapis  zaproponowanego  modelu  według
producenta to 60/20Mb w zaistniałej sytuacji zaoferowany
asortyment jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

93 Wskaźnik  laserowy  -  prezenter
bezprzewodowy  /  bluetooth  Klasa
lasera:  Laser  klasy  2  Maks.  moc
wyjściowa:  Poniżej  1  mW  Długość
fali: 640～660 nm (czerwone światło)
Typ  baterii:  2  baterie  AAA  Zasięg
działania bezprzewodowego: min.10 m
technologia  łączności
bezprzewodowej:  Technologia
bezprzewodowa 2,4 GHz Obsługiwane
systemy  operacyjne:  Windows  Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 10
Interfejs: USB Akcesoria: Etui

Wykonawca zaoferował GENIUS Traveler 915BT który to
nie  obsługuje  WIN  7/8/10  w  zaistniałej  sytuacji
zaoferowany  asortyment  jest  niezgodny  z  opisem
przedmiotu zamówienia

105 Bateria  do  notebooka  Toshiba
SATELLITE l300 17m 4,4Ah 10.8V

Wykonawca zaoferował baterię Whitenergy 09532 która nie
jest  przeznaczona  do  wymaganego  modelu  notebooka
w  zaistniałej  sytuacji  zaoferowany  asortyment  jest
niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

Oferta  001  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy Pzp  tj   „jej  treść  nie  odpowiada  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Oferta 002 Wykonawcy AF SEKO Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko – Biała

Lp. z
formularza
cenowego –

załącznika nr 3
do SIWZ

Nazwa Niezgodności z wymaganiami Zamawiającego

6 Bateria do notebooka Lenovo e530
4,4Ah 10.8V

Wykonawca nie wskazał konkretnego modelu, w zaistniałej
sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać sprawdzenia

zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne z zapisami
SIWZ

7 Bateria do notebooka Lenovo n200
4,4Ah 10.8V

Wykonawca nie wskazał konkretnego modelu, w zaistniałej
sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać sprawdzenia

zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne z zapisami
SIWZ

61 Nagrywarka BLU-RAY zewnętrzna
USB 3.0 

Wykonawca zaoferował Samsung nagrywarka zewnętrzna
Blu-Ray SE-506CB, 6x, USB 2.0, slim, retail czarna P/N:
SE- 506CB/RSBDE, - która posiada port USB2.0 oraz nie

jest nagrywarką BluRay, zamawiający wymagał minimalnie
portu USB 3.0. w zaistniałej sytuacji zaoferowany
asortyment jest niezgodny z opisem przedmiotu

zamówienia

64 Pamięć RAM DDR2 2GB 667MHz
max CL5

Wykonawca zaoferował: SuperTalent MODUŁ STT-
240DDR2667-2048-256M64 na stronie producenta brak
takowego modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie

jest wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego
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asortymentu co jest niezgodne z zapisami SIWZ

66 Pamięć RAM DDR2 2GB 667MHz
SODIMM

Wykonawca zaoferował: SuperTalent MODUŁ STT-
200DDR2667-2048- 256M64 na stronie producenta brak
takowego modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie

jest wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego
asortymentu co jest niezgodne z zapisami SIWZ

67 Pamięć RAM DDR3 2 GB 1600MHz
max CL11

Wykonawca zaoferował: SuperTalent MODUŁ STT-
240DDR31600-2048- 256M64 na stronie producenta brak
takowego modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie

jest wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego
asortymentu co jest niezgodne z zapisami SIWZ

68 Pamięć RAM DDR3 8GB 1600MHz
max CL10

Wykonawca zaoferował: SuperTalent MODUŁ STT-
240DDR31600-8192- 1024M64CL10 na stronie producenta
brak takowego modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający

nie jest wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego
asortymentu co jest niezgodne z zapisami SIWZ

70 Pasta termoprzewodząca w strzykawce
wykonana na bazie srebra i

komponentów ceramicznych w pełni
zastępujących wypełniacze silikonowe.

utrzymująca swoje właściwości przy
temperaturach od –50°C do 130°C.

Pasta nie powinna przewodzić prądu.

Wykonawca zaoferował  produkt który nie spełnia
wymagań tj. AG TERMOPASTY  PASTA-SILH-T7 ( pasta

silikonowa),  zamawiający wymagał pastę wykonaną na
bazie srebra i komponentów ceramicznych w pełni

zastępujących wypełniacze silikonowe  w zaistniałej
sytuacji zaoferowany asortyment jest niezgodny z opisem

przedmiotu zamówienia

72 Pendrive 16GB USB 3.0 prędkość
odczyt/zapis 70/20 MB/s

Wykonawca zaoferował Wilk Elektronik Goodram
Flashdrwe TWISTER 16GB USB 3.0, tym samym nie

wskazał konkretnego modelu w zaistniałej sytuacji
Zamawiający nie jest wstanie dokonać sprawdzenia

zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne z zapisami
SIWZ

74 Pendrive 8 GB USB 3.0 prędkość
odczyt/zapis 70/20 MB/s

Wykonawca zaoferował Wilk Elektronik Goodram
Flashdrwe TWISTER 16GB USB 3.0, tym samym nie

wskazał konkretnego modelu w zaistniałej sytuacji
Zamawiający nie jest wstanie dokonać sprawdzenia

zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne z zapisami
SIWZ

Oferta  002  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy Pzp  tj   „jej  treść  nie  odpowiada  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Oferta 003 Wykonawcy PHU „EDDOM” mgr inż. Dariusz Piglowski, ul. Narutowicza 6a, 99-200 Poddębice

Lp. z
formularza
cenowego –

załącznika nr 3
do SIWZ

Nazwa Niezgodności z wymaganiami Zamawiającego

61 Nagrywarka  BLU-RAY  zewnętrzna
USB 3.0 

Zaoferowano  SAMSUNG  SE-506CB  który  posiada  port
USB2.0, zamawiający wymagał minimalnie portu USB 3.0.
-  który  posiada  port  USB2.0  oraz  nie  jest  nagrywarką
BluRay, zamawiający wymagał minimalnie portu USB 3.0.
w  zaistniałej  sytuacji  zaoferowany  asortyment  jest
niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

70 Pasta termoprzewodząca w strzykawce
wykonana  na  bazie  srebra  i
komponentów  ceramicznych  w  pełni

Wykonawca  zaoferował   produkt  który  nie  spełnia
wymagań  tj.  AG  TERMOPASTY   PASTA-SILH-T7,
zamawiający wymagał  pastę  wykonaną  na  bazie  srebra  i
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zastępujących wypełniacze silikonowe.
utrzymująca  swoje  właściwości  przy
temperaturach  od  –50°C  do  130°C.
Pasta nie powinna przewodzić prądu.

komponentów  ceramicznych  w  pełni  zastępujących
wypełniacze silikonowe  w zaistniałej sytuacji zaoferowany
asortyment  jest  niezgodny  z  opisem  przedmiotu
zamówienia

72 Pendrive  16GB  USB  3.0  prędkość
odczyt/zapis 70/20 MB/s

Wykonawca  zaoferował  GOODRAM  TWISTER  UTS3-
0160K0R, prędkość odczyt/zapis zaproponowanego modelu
według  producenta  to  60/20Mb.   w  zaistniałej  sytuacji
zaoferowany  asortyment  jest  niezgodny  z  opisem
przedmiotu zamówienia

74 Pendrive  8  GB  USB  3.0  prędkość
odczyt/zapis 70/20 MB/s

Wykonawca  zaoferował  GOODRAM  TWISTER  UTS3-
0080K0R, prędkość odczyt/zapis zaproponowanego modelu
według  producenta  to  60/20Mb.   w  zaistniałej  sytuacji
zaoferowany  asortyment  jest  niezgodny  z  opisem
przedmiotu zamówienia

92 Wskaźnik  laserowy  z  klasą
bezpieczeństwa lasera II o zasięgu do
200m, długość fali lasera : 630-680 nm

Wykonawca  zaoferował  produkt  o  nazwie  2x3  WL002,
który  posiada  gorsza  klasę  III  bezpieczeństwa  oraz
zaoferowany asortymenty  jest  prezenterem  w  zaistniałej
sytuacji  zaoferowany asortyment  jest  niezgodny z opisem
przedmiotu zamówienia

99 Zestaw  klawiatura  i  mysz
bezprzewodowa  wykonana  w
technologii  Plug  &  Play  o  zasięgu
działania min. 10m, mysz laserowa z 3
przyciskami  i  rolką  przewijania.
Interfejs USB 

Wykonawca zaoferował Esperanza  EK120- brak informacji
na stronach producenta czy mysz należąca do zestawu jest
laserowa  w  zaistniałej  sytuacji  Zamawiający  nie  jest
wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego asortymentu
co jest niezgodne z zapisami SIWZ

Oferta  003  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy Pzp  tj   „jej  treść  nie  odpowiada  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Oferta 004 Wykonawcy EPLANETA Sp. z o.o. ul. Piwna 32, 43-100 Tychy

Lp. z
formularza
cenowego –

załącznika nr 3
do SIWZ

Nazwa Niezgodności z wymaganiami Zamawiającego

2 Adapter DVI (męski) /HDMI (żeński) Wykonawca zaoferował 4World 08723, który to adapter 
posiada złącze DVI (żeński)/HDMI (męski) w zaistniałej 
sytuacji zaoferowany asortyment jest niezgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia

13 Dysk twardy SATA 2,5” 500GB 
5400rmp min. cache 16 

Wykonawca zaoferował HGST Travelstar 500GB 2.5" 
5400rpm SATA3 7mm, tym samym nie wskazał 
konkretnego modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie
jest wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego 
asortymentu co jest niezgodne z zapisami SIWZ

14 Dysk twardy SATA 2,5” 1TB 5400rmp
min. cache 16 

Wykonawca zaoferował HGST Travelstar 1TB 2.5” SATA3 
8MB 5400rpm 9.5mm, tym samym nie wskazał 
konkretnego modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie
jest wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego 
asortymentu co jest niezgodne z zapisami SIWZ

22 Głośniki komputerowe 2.0 aktywne     
Moc głośników: min. 5W 
Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20Khz
Zasilanie Port USB bądź zasilacz

Wykonawca zaoferował Esperanza EP111 zamawiający 
wymagał głośników o mocy 5w natomiast zaoferowane 
posiadają 3W  oraz według dokumentacji producenta nie 
posiada wyjścia słuchawkowego w zaistniałej sytuacji 
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Połączenie audio Jack 3,5 mm
Wyjście słuchawkowe: tak

zaoferowany asortyment jest niezgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia

23 KABEL SATA III 6GB/S 
METALOWE ZATRZASKI 30CM 
PŁASKI

Wykonawca zaoferował DeLock Kabel SATA III 6Gb/s 
30cm kątowy metalowe zatrzaski oraz nie wskazał 
konkretnego modelu  w zaistniałej sytuacji zaoferowany 
asortyment jest niezgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia

24 Kabel VGA-VGA 1,8m Wykonawca zaoferował 4World Kabel D-Subl5 VGA | 
M/M | 1,8m, tym samym nie wskazał konkretnego modelu 
w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać
sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne 
z zapisami SIWZ

31 Kabel HDMI-HDMI 10m Wykonawca zaoferował Assmann AK-330114-050-S, który 
to kabel jest długości 5m w zaistniałej sytuacji zaoferowany
asortyment jest niezgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia

34 Kabel USB - Micro USB Wykonawca zaoferował TB Kabel USB - Micro USB 
5901500504034 na stronie producenta brak takowego 
modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie 
dokonać sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest 
niezgodne z zapisami SIWZ

47 Klawiatura przewodowa / Qwerty + 
numeryczna / PS2

Wykonawca zaoferował Tracer Klawiatura Maverick Black 
USB PS2, tym samym nie wskazał konkretnego modelu. w 
zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać 
sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne 
z zapisami SIWZ

61 Nagrywarka BLU-RAY zewnętrzna 
USB 3.0

Zaoferowano ASUS SBW-06D2X- który posiada port 
USB2.0 oraz nie jest nagrywarką BluRay, zamawiający 
wymagał minimalnie portu USB 3.0. w zaistniałej sytuacji 
zaoferowany asortyment jest niezgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia

64 Pamięć RAM DDR2 2GB 667MHz 
max CL5

Wykonawca zaoferował Crucial DDR2 2GB/667 CL5, tym 
samym nie wskazał konkretnego modelu w zaistniałej 
sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać sprawdzenia
zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne z zapisami 
SIWZ

65 Pamięć RAM DDR3 4GB 1600MHz 
max CL10

Wykonawca zaoferował Goodram DDR3 4GB/1600 512*8 
Silver, tym samym nie wskazał konkretnego modeluw 
zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać 
sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne 
z zapisami SIWZ

69 Pamięć RAM 8 GB DDR3L - 1600 
SODIMM dla QNAP x51 x53

Wykonawca zaoferował Qnap 8Gb Ddr3L-1600 Sodimm 
X51 X53 (ADA), tym samym nie wskazał konkretnego 
modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie 
dokonać sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest 
niezgodne z zapisami SIWZ

72 Pendrive 16GB USB 3.0 prędkość 
odczyt/zapis 70/20 MB/s

Wykonawca zaoferował GOODRAM TWISTER 16GB 
USB3.0, tym samym nie wskazał konkretnego modelu w 
zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać 
sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne 
z zapisami SIWZ

74 Pendrive 8 GB USB 3.0 prędkość 
odczyt/zapis 70/20 MB/s

Wykonawca zaoferował GOODRAM 16GB USB3.0, tym 
samym nie wskazał konkretnego modelu w zaistniałej 
sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać sprawdzenia
zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne z zapisami 
SIWZ

5/6



84 KVM 2xPC PS2/VGA Wykonawca zaoferował Digitus mini przełącznik KVM z 
audio - elektroniczny, 2PC, PS/, tym samym nie wskazał 
konkretnego modelu w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie
jest wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego 
asortymentu co jest niezgodne z zapisami SIWZ

91 Zestaw do czyszczenia monitorów 
LCD, a także do czyszczenia aparatów,
kamer cyfrowych, klawiatur itp.

Wykonawca zaoferował TB Clean Płyn czyszczący i 
ściereczka, tym samym nie wskazał konkretnego modelu w 
zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać 
sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne 
z zapisami SIWZ

92 Wskaźnik laserowy z klasą 
bezpieczeństwa lasera II o zasięgu do 
200m, długość fali lasera : 630-680 nm

Wykonawca zaoferował Nobo Wskaźnik laserowy PI 
1902388, na stronie producenta nie jest opisana klasa 
zastosowanego lasera w zaistniałej sytuacji Zamawiający 
nie jest wstanie dokonać sprawdzenia zaoferowanego 
asortymentu co jest niezgodne z zapisami SIWZ

108 Kabel przedłużacz  USB 2.0 5m 
aktywny

Wykonawca zaoferował TB Kabel USB AM-AF 5m. 
przedłużacz, tym samym nie wskazał konkretnego modelu 
w zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać
sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne 
z zapisami SIWZ

109 GNIAZDO LPT (DB25 F) NA 
ŚLEDZIU

Wykonawca zaoferował DeLock Gniazdo LPT(DB25) ns 
śledziu, tym samym nie wskazał konkretnego modelu w 
zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest wstanie dokonać 
sprawdzenia zaoferowanego asortymentu co jest niezgodne 
z zapisami SIWZ    

Oferta  004  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy Pzp  tj   „jej  treść  nie  odpowiada  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust.  1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych tj.:  „nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej  odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

Wykonano w 1 egz. EZ
wysłano wg rozdzielnika
zamieszczono na stronie internetowej

6/6


