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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro na: Dostawę stacji roboczych dla Muzeum 
Narodowego w Szczecinie 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Zamawiający zawiadamia, że prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro na : Dostawę stacji 
roboczych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie zadania 2 zostaje unieważnione. 
 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp, który stanowi, że Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.  

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

W niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 złożono dwie oferty. 

Oferta nr 1 – MAQSIMUM, Matusiewicz Ruchlewicz Wycichowski Sp. J al. Papieża Jana Pawła II 
5/U1, 70-415 Szczecin 

W odpowiedzi na wezwanie do w trybie art. 26 ust. 1 PZP między innymi do złożenia dokumentów 
potwierdzających że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 
przez zamawiającego, Wykonawca nie złożył w ogóle takiego dokumentu. Wobec czego Wykonawca 
został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia takiego dokumentu. Powinien on 



potwierdzać, iż ochrona ubezpieczeniowa istniała już w momencie składania ofert oraz istnieje nadal 
na moment uzupełnienia dokumentu (tj. przez cały czas trwania postępowania od momentu terminu 
składania ofert). Dodatkowo w przypadku gdy zgodnie z treścią polisy składki do dnia uzupełnienia 
dokumentu były już wymagalne, należy załączyć dowody opłaty tych składek. 
Niestety przedłożony został jedyne fragment dokumentu (strona 4 z 14). Z pojedynczej strony 
dokumentu nie wynika ani, jaki podmiot został ubezpieczony, ani też na jaki czas rozciąga się ochrona 
ubezpieczeniowa. 
Wobec powyższego spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w ogóle nie 
zostało wykazane. Skutkuje to koniecznością wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12 PZP oraz uznania jego oferty za odrzuconą w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5) PZP. 
 

Oferta nr 2 Cortland Sp. z o. o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ  – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Zamawiający 
wymagał, aby procesor w komputerze przenośnym w teście PassMark CPU Mark osiągnął wynik co 
najmniej 14 000 punktów (http://www.cpubenchmark.net ) na dzień 09.01.2020 r. W ogłoszeniu o 
zamówieniu publicznym na: Dostawę stacji roboczych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie 
Zamawiający dołączył wyniki testu z tego dnia jako załącznik nr 11 na stronie bip.muzeum.szczecin.pl.    
Wykonawca   Cortland Sp. z o. o. w złożonej ofercie przyjął procesor Intel Core i7-9750H, który w 
ww. teście osiągnął wynik 13 590. Procesor ten nie spełnia wymagań Zamawiającego, tym samym 
złożona oferta w zakresie Zadania nr 2 nie jest zgodna z wymaganiami SIWZ, wobec czego oferta ta 
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP. 
 

 

Jak wynika z powyższego, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 
2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1  
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