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-500ia Góra                 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Jelenia Góra, 19.01.2023 r.    

    
RZ.271.93.2022 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: Rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynkach 
Urzędu Miasta Jelenia Góra na potrzeby realizacji zadań związanych z projektem „Cyfrowa 
Gmina”. 
 Nr postępowania nadany przez Zamawiającego RZ.271.93.2022 

 
 

I. Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający -  
Miasto Jelenia Góra informuje o odrzuceniu oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę: "SCREEN 7" 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Połczyńska nr 21A lok. 10, 01-377 Warszawa 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
W niniejszym postępowaniu wpłynęło pięć (5) ofert od nw. Wykonawców: 

Nr 
oferty Nazwa i adres wykonawcy 

Cena 
ryczałtowa oferty 

[w PLN] 

1 2 3 

1. 
KORPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Nabycińska nr 19, 53-677 Wrocław 
395 545,86 

2. 
STIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego nr 6, 38-400 Krosno 

350 314,05 

3. 
ALPHATEC COMMUNICATION  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Lipowa nr 18, 58-500 Jelenia Góra 

381 300,00 

4. 
"SCREEN 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Połczyńska nr 21A lok. 10, 01-377 Warszawa  
270 600,00  

5. 
"EL – PARTNER" 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Husarska nr 14, 58-100 Świdnica 

576 870,00 

W budżecie na realizację powyższego zamówienia są zabezpieczone środki finansowe w wysokości: 
220 400,00 PLN. Dokonano analizy możliwości zwiększenia wysokości środków w budżecie do oferty  
z najniższą ceną tj. do kwoty 270 600,00 PLN, konsekwencją czego była decyzja o możliwości przesunięcia 
środków do oferty z najniższą ceną i kontynuowanie procedury postępowania. 

W dniu 02.01.2023 r. Wykonawca: "SCREEN 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
ul. Połczyńska nr 21A lok. 10, 01-377 Warszawa – został wezwany w trybie art. 224 ust. 1 u.p.z.p do złożenia 
wyjaśnień (w tym dowodów) w zakresie wyliczenia ceny w  ofercie. Wątpliwości budził fakt czy Wykonawca  
w cenie oferty uwzględnił wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz czy 
cena ta obejmuje całkowity zakres zamówienia, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące ceny rynkowe. 

W dniu 05.01.2023 r. Wykonawca "SCREEN 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
ul. Połczyńska nr 21A lok. 10, 01-377 Warszawa złożył stosowne wyjaśnienia wraz z dowodami.  

Po analizie złożonych wyjaśnień i dowodów wykryto niezgodności pomiędzy wyjaśnieniami wraz  
z przedstawionymi dowodami, a opisem przedmiotu zamówienia (Tom III SWZ) wraz z dokumentacją 
projektową tj.: 
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1. Z przesłanego zestawienia materiałów oraz kosztów robocizny wynikało, że przyjęto do wyliczenia ceny 
oferty zabezpieczenie pięciu (5) serwerowni. Zgodnie z pkt I.3 ppkt 3) Tomu III SWZ oraz dokumentacją 
projektową Zamawiający wymagał zabezpieczenia sześciu (6) serwerowni. 

2. Z przesłanego zestawienia materiałów oraz kosztów robocizny nie wynikało, że zostały ujęte koszty 
okablowania 5x6mm2 do podłączenia nowych rozdzielnic (KA1, KA2, KA3, KB1, KB2) 

Ponadto po weryfikacji przedstawionego przez Wykonawcę systemu zabezpieczenia serwerowni 925-300-00 
EMI – ONE (Set) stwierdzono, że nie spełnia on poniższych wymagań ujętych w dokumentacji projektowej tj.: 
− jednostka sterująca nie posiada wymaganych wejść: 2x RJ-45 Sensor Ports, 2x RJ-45 Expansion Ports, 1x 

Card Reader Port. 
− oferowany system zabezpieczeń nie umożliwia integracji z kamerami wideo. 
 
Wobec powyższego, w dniu 11.01.2023 r.,  Wykonawca: "SCREEN 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Połczyńska nr 21A lok. 10, 01-377 Warszawa został wezwany w trybie 
art. 224 ust. 1 u.p.z.p do udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny w ofercie. 
Wykonawca nie udzielił dodatkowych wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny. 
 

Uzasadnienie prawne: 
Wykonawca: "SCREEN 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Połczyńska nr 21A  
lok. 10, 01-377 Warszawa nie udzielił wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny – wobec czego oferta nr 4 
złożona przez tego Wykonawcę została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 u.p.z.p w związku z art. 
224 ust. 6 u.p.z.p. 
 

II.  Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający - Miasto Jelenia Góra informuje, o: 

UNIEWAŻNIENIU postępowania nr RZ.271.93.2022 

„Rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra na potrzeby realizacji 
zadań związanych z projektem „Cyfrowa Gmina” 

 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Biorąc pod uwagę okoliczności opisane powyżej w pkt I, tj. Wykonawca: "SCREEN 7" SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Połczyńska nr 21A lok. 10, 01-377 Warszawa 
nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, dokonano ponownej analizy zwiększenia środków 
w budżecie do ceny kolejnej oferty w rankingu złożonych ofert tj. do kwoty 350 314,05 PLN – jednakże nie ma 
możliwości przesunięcia środków na niniejsze zadanie do ceny kolejnej oferty z najniższą ceną. 

Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255  
pkt 3 u.p.z.p., gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 
Prezydent Miasta 
  Jeleniej Góry 
Jerzy Łużniak 

 
                              

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


