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A/ZP/SZP.251-49/18
Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 4
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych („Ustawa”) w imieniu Instytutu Matki i Dziecka („Zamawiający”)
zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak
A/ZP/SZP.251-49/18 na dostawę:
„Serwerów, zestawów komputerowych, monitorów, drukarek i UPS”
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
UZASADNIENIE
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w części 4 poz. IV Monitor 21” wymagał:
- pkt 4 Wielkość plamki - max. 0.248 mm
- pkt 11 Maksymalna rozdzielczość min. 1920 x 1080
- pkt 15 Waga bez podstawy/z podstawą max. 3.3 kg / max. 5.9 kg.
W udzielonych wyjaśnieniach i zmianach do treści SIWZ z dnia 25.09.2018 r. na
zadane pytanie: „Czy zamawiający w części 4 Zestawy Komputerowe - dopuszcza
monitory trwale oznaczone takim samym logiem producenta co komputery
stacjonarne, posiadające rozdzielczość 1680x1050? Oraz Posiadające wagę bez
podstawy 3.43kg z podstawą max 5.9 kg”.
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: „Zamawiający dopuszcza monitory
o niższej maksymalnej rozdzielczości wynoszącej 1680x1050 oraz posiadające wagę
bez podstawy 3.43 kg, z podstawą max 5.9 kg przy zachowaniu pozostałych
parametrów technicznych zamieszczonych w specyfikacji.”
Zamawiający udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie nie doprecyzował
w odpowiedzi, że przy dopuszczeniu monitora o niższej maksymalnej rozdzielczości
wynoszącej 1680x1050 powinien również dopuścić zależny od niej parametr inną
wielkość plamki.
Powyższy błąd został dostrzeżony przez Zamawiającego na etapie oceny złożonych
ofert. Informacja ta została zinterpretowana w różny sposób przez potencjalnych
Wykonawców. Zamawiajacy na tym etapie postępowania nie może dokonać już
zmiany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający jedynie przed upływem
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terminu składania ofert może dokonać zmiany treści SIWZ. Zaistaniała wada jest
wadą na tym etapie nieusuwalną, prowadzącą do braku możliwośći prawidłowego
wyboru najkorzystniejszej oferty.
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Informacja o unieważnieniu postępowania została zamieszczona na stronie
Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 19 października 2018 r.
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