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A/ZP/SZP.251-24/17 
  

Informacja o unieważnieniu czynności oceny  
i wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 1 

 
Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych („Ustawa”) w imieniu Instytutu Matki i Dziecka („Zamawiający”)  

w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę na 

podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że unieważniam przeprowadzoną 

czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamiam  

o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak A/ZP/SZP.251-24/17 

na dostawę: „Urządzeń komputerowych”. 

 

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: 

W  dniu 1 czerwca 2017 r. do Zamawiającego wpłynęło drogą  elektroniczną pismo 

Wykonawcy: COMP DATA Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 134 A, 02-952 Warszawa 

informujące o niezgodnej  z przepisami  ustawy  czynności podjętej  przez  

Zamawiającego  i zaniechaniu  czynności,  do  której Zamawiający był 

zobowiązany na podstawie ustawy. W złożonej informacji Wykonawca wnosił  

o uznanie  przekazanej informacji  za  uzasadnioną  i  dokonanie  czynności  

zaniechanej, tj.  odrzucenie oferty złożonej przez DECSOFT S. A., ul. Kolejowa 5/7, 

01-217 Warszawa ze względu na niezgodność oferty z treścią SIWZ. Zamawiający 

wymagał w części nr 1 poz. 4 Tabela asortymentowo-cenowa - Zał. nr 2 do SIWZ 

uaktualnienie z Windows 10 Home do Windows 10 Pro, zaś Wykonawca DECSOFT 

S. A. zaoferował „Microsoft Windows 10 Pro upgrade OLP NL licencja rządowa”. 

W związku z wniesioną informacją, Zamawiający zwrócił się do przedstawiciela 

firmy Microsoft o potwierdzenie stawianych zarzutów przez Wykonawcę COMP 

DATA Sp. z o. o. W wyniku otrzymanego dokumentu od producenta 

oprogramowania, Zamawiający uznał zasadność wniesionej informacji w zakresie 
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niezgodności z treścią SIWZ, gdyż uaktualnianie systemu operacyjnego  Microsoft 

Windows 10 Home do wersji Microsoft Windows 10 Professional nie jest 

dopuszczalne dla licencji grupowych  typu GOV (rządowych). Taki upgrade można 

wykonać tylko w przypadku licencji EDU. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  podjął  decyzję  o  powtórzeniu  

dokonanych  przez siebie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.  

O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

odrębnym pismem. 

                                                   
                                                                      W imieniu Zamawiającego 
 
          
 

                                                              Milena Kraszewska - Sulich 
                                                                           Zastępca Dyrektora  
                                                              ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Zgodnie z art. 18  ust. 2 przepisy przejściowe ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania w/w informacji. 
 


