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D/34/2020                                                                               Opole, 12.11.2020 r.  

L.dz. BZP: 1211/2020                               

Do: 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia  

publicznego 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Zakup 

aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w części nr 2, pn.: Zakup  mikroskopów 

edukacyjnych dla Wydziału Chemii. 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia o ODRZUCENIU z części nr 2 przedmiotowego 

postepowania oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę OPTA-TECH SPÓŁKA z o. o., Al. Komisji Edukacji 

Narodowej 36 lok. U211, 02-797 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: jej treść nie odpowiada 

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 

UZASADNIENIE 

 

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca (w dniu 22.10.2020 r. pismem L.dz. 

BZP: 1083/2020) został wezwany, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, o dostarczenie Zamawiającemu opisu 

przedmiotu zamówienia sporządzonego zgodnie z załącznikami nr 1B do SIWZ. 

 

W odpowiedzi Wykonawca, w dniu 27.10.2020 r. dostarczył Zamawiającemu opis przedmiotu 

zamówienia, po weryfikacji którego Zamawiający jednoznacznie stwierdził, że oferta Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Zamawiającego określonych w przedmiotowym postępowaniu, tj.:  

 

1. W Opisie przedmiotu zamówienia, punkt 13 pod pojęciem „Stabilna baza wykonana z metalu  

o wadze nie więcej niż 6kg” dotyczy mikroskopu gotowego do pracy. Propozycja Wykonawcy dotyczy 

mikroskopu o masie 7 kg. Mikroskop ten nie spełnia wymogu przedstawionego w opisie przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający wyjaśnił, że masa mikroskopu jest dla Zamawiającego bardzo istotna. 

Mikroskopy będą wykorzystywane w sali laboratoryjnej i ze względu na efektywne wykorzystanie tej sali do 

innych ćwiczeń, mikroskopy będą tam przez dwa dni w tygodniu, po czym będą przesuwane/przenoszone w 

celu prowadzenia innych zajęć. Te nieustanne przesuwanie mikroskopów będzie zasadniczo wykonywać 

pracownik techniczny. Z tego powodu ten punkt opisu przedmiotu zamówienia jest dla Zamawiającego jest 

bardzo istotny.  
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2. Oferta Wykonawcy nie spełniła parametru przedstawionego w punkcie 32 Opisu przedmiotu zamówienia 

(stolik mechaniczny bez szyny zębatkowej). Wykonawca błędnie stwierdził, że Zamawiający odstąpił od 

tego wymogu lub też błędnie je zinterpretował. Prowadzący zajęcia zwracają uwagę na problemy studentów 

związane z operowaniem mikroskopem posiadającym szynę zębatkową. Oferta Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Zamawiającego w tym zakresie. 

 

3. Oferta Wykonawcy nie spełniła wymogu przedstawionego w punkcie 12 Opisu przedmiotu zamówienia 

(wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą).  

W odpowiedziach na pytania pojęcie gniazdo zostało doprecyzowane jako „odpowiednie rozwiązanie 

(zdefiniowane jako gniazdo) umożliwiające zamocowanie urządzenia, jest również związane  

z zabezpieczeniem przed kradzieżą”. Doprecyzowanie wymogu w przesłanych odpowiedziach na pytanie, 

powoduje że Zamawiający szeroko dopuszcza jakiekolwiek rozwiązanie podobnego typu, zatem nie jest 

związane z danym typem oraz marką mikroskopu. Wykonawca nie zaproponował żadnego rozwiązania 

alternatywnego. Zamawiający nie godzi się na brak zaoferowania takiego elementu w ofercie  

i jednoznacznie stwierdza, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań w tym zakresie. Wymóg 

Zamawiającego jest związany jest z koniecznością przenoszenia mikroskopów poza docelową salą 

laboratoryjną. 

 

4. Ponadto oferta Wykonawcy nie spełniła wymogów przedstawionych m.in. w punktach 5, 9, 10, 11 Opisu 

przedmiotu zamówienia. Szczególnie w odniesieniu do punktów 10 i 11 (schowek do umieszczenia 

przewodu sieciowego, schowek na zasilacz), gdzie na etapie pytań i odpowiedzi Zamawiający wyjaśniał, że 

tak postawione wymogi są umotywowane potrzebą przenoszenia urządzenia i zabezpieczenia przed 

kradzieżą (punkt 10) oraz możliwością techniczną serwisu (punkt 11). 

 

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty nr 3 z części nr 2 przedmiotowego 

postępowania jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek. 
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