
 

  

Biuro Zamówień Publicznych 
Politechniki Lubelskiej 
ul. Nadbystrzycka 40A/5 
20-618 Lublin 

Pismo: KP-272-PNU-12/2020-344  Lublin, 16 lipca 2020 r. 

P O W I A D O M I E N I E 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dla części 1, 2, 3 i 4 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej 

oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na: 

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Reset-PC Sp.J. 

ul. Ochotnicza 6 

20-012 Lublin 

na: 

Część nr 1: Komputer biurowy 60 szt. za cenę 229 222.80 zł 

Uzasadnienie prawne:  art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu  dla danej części wpłynęły cztery oferty. Wybrana 

oferta została najwyżej oceniona, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. 



 

  

POMAREX Andrzej Pomarański 

ul. Nadbystrzycka 11 

20-618 Lublin 

na: 

Część nr 2: Komputer laboratoryjny 90 szt. za cenę 319 369.50 zł 

Uzasadnienie prawne:  art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu  dla danej części wpłynęły cztery oferty. Wybrana 

oferta została najwyżej oceniona, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

POMAREX Andrzej Pomarański 

ul. Nadbystrzycka 11 

20-618 Lublin 

na: 

Część nr 3: Komputer biurowy All-in-One 30 szt. za cenę 147 600.00 zł 

Uzasadnienie prawne:  art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu  dla danej części wpłynęły trzy oferty. Wybrana 

oferta została najwyżej oceniona, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. 



 

  

POMAREX Andrzej Pomarański 

ul. Nadbystrzycka 11 

20-618 Lublin 

na: 

Część nr 4: Komputer laboratoryjny All-in-One 40 szt. za cenę 195 324.00 zł 

Uzasadnienie prawne:  art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu  dla danej części wpłynęły trzy oferty. Wybrana 

oferta została najwyżej oceniona, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem 

1 - Komputer biurowy 60 
szt. 

Reset-PC Sp.J. 
ul. Ochotnicza 6 
20-012 Lublin 

1 - Cena - 60.00 
2 - Parametry techniczne - 30.00   90,00 

1 - Komputer biurowy 60 
szt. 

Speedserwis Tomasz Wroński 
Zygmunta Krasińskiego 19 
20-709 Lublin 

1 - Cena - 56.22 
2 - Parametry techniczne - 30.00   86,22 

1 - Komputer biurowy 60 
szt. 

JM Data sp z o.o. sp. k 
Trakt Lubelski 233 
04-667 Warszawa 

1 - Cena - 0.00 
2 - Parametry techniczne - 0.00   0,00 

1 - Komputer biurowy 60 
szt. 

POMAREX Andrzej 
Pomarański 
ul. Nadbystrzycka 11 
20-618 Lublin 

1 - Cena - 0.00 
2 - Parametry techniczne - 0.00   0,00 

2 - Komputer laboratoryjny 
90 szt. 

POMAREX Andrzej 
Pomarański 
ul. Nadbystrzycka 11 
20-618 Lublin 

1 - Cena - 60.00 
2 - Parametry techniczne - 40.00   100,00 

2 - Komputer laboratoryjny 
90 szt. 

JM Data sp z o.o. sp. k 
Trakt Lubelski 233 
04-667 Warszawa 

1 - Cena - 48.20 
2 - Parametry techniczne - 40.00   88,20 

2 - Komputer laboratoryjny 
90 szt. 

Reset-PC Sp.J. 
ul. Ochotnicza 6 
20-012 Lublin 

1 - Cena - 51.61 
2 - Parametry techniczne - 30.00   81,61 

2 - Komputer laboratoryjny 
90 szt. 

Speedserwis Tomasz Wroński 
Zygmunta Krasińskiego 19 
20-709 Lublin 

1 - Cena - 50.76 
2 - Parametry techniczne - 30.00   80,76 

3 - Komputer biurowy All-
in-One 30 szt. 

POMAREX Andrzej 
Pomarański 
ul. Nadbystrzycka 11 
20-618 Lublin 

1 - Cena - 60.00 
2 - Parametry techniczne - 40.00   100,00 

3 - Komputer biurowy All-
in-One 30 szt. 

Speedserwis Tomasz Wroński 
Zygmunta Krasińskiego 19 
20-709 Lublin 

1 - Cena - 51.95 
2 - Parametry techniczne - 20.00   71,95 

3 - Komputer biurowy All-
in-One 30 szt. 

Reset-PC Sp.J. 
ul. Ochotnicza 6 
20-012 Lublin 

1 - Cena - 0.00 
2 - Parametry techniczne - 0.00   0,00 



 

  

4 - Komputer laboratoryjny 
All-in-One 40 szt. 

POMAREX Andrzej 
Pomarański 
ul. Nadbystrzycka 11 
20-618 Lublin 

1 - Cena - 60.00 
2 - Parametry techniczne - 40.00   100,00 

4 - Komputer laboratoryjny 
All-in-One 40 szt. 

Speedserwis Tomasz Wroński 
Zygmunta Krasińskiego 19 
20-709 Lublin 

1 - Cena - 50.68 
2 - Parametry techniczne - 20.00   70,68 

4 - Komputer laboratoryjny 
All-in-One 40 szt. 

Reset-PC Sp.J. 
ul. Ochotnicza 6 
20-012 Lublin 

1 - Cena - 0.00 
2 - Parametry techniczne - 0.00   0,00 

W toku postępowania dla części 1,2,3,4 odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

JM Data sp z o.o. sp. k 

Trakt Lubelski 233  

04-667 Warszawa 

Oferta odrzucona w części 1 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga 

dostarczenia komputerów biurowych, które m.in. 

posiadają: Pamięć masowa Drugi dysk o pojemności 

min 1TB 7200RPM 2.5in SATA HDD. Wskazany 

parametr oznacza, że komputer biurowy dostarczony 

Zamawiającemu ma być wyposażony w drugi dysk 

twardy o pojemności min. 1 TB, pracujący z 

prędkością 7200 obr./min, w formacie 2,5 cala, 

podłączany do złącza SATA. Zaoferowana przez 

wykonawcę konfiguracja komputera HP Elitedesk 

800 G5 Small Form Factor została wyposażona w 

dysk twardy w formacie (rozmiarze) 3,5 cala (zamiast 

wymaganego dysku w formacie 2,5 cala) i wobec 

powyższego nie spełnia wyżej wskazanego wymogu. 

Wykonawca literalnie wskazał na dysk w rozmiarze 

3,5 cala . 

2 

POMAREX Andrzej 

Pomarański 

ul. Nadbystrzycka 11  

20-618 Lublin 

Oferta odrzucona w części 1 

Uzasadnienie prawne art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy: 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 



 

  

Uzasadnienie faktyczne: W Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga 

dostarczenia komputerów biurowych, które m.in. 

posiadają: Pamięć masowa Drugi dysk o pojemności 

min 1TB 7200RPM 2.5in SATA HDD. Wskazany 

parametr oznacza, że komputer biurowy dostarczony 

Zamawiającemu ma być wyposażony w drugi dysk 

twardy o pojemności min. 1 TB, pracujący z 

prędkością 7200 obr./min, w formacie 2,5 cala, 

podłączany do złącza SATA. Zaoferowana przez 

wykonawcę konfiguracja komputera HP Elitedesk 

800 G5 Small Form Factor została wyposażona w 

dysk twardy w formacie (rozmiarze) 3,5 cala (zamiast 

wymaganego dysku w formacie 2,5 cala) i wobec 

powyższego nie spełnia wyżej wskazanego wymogu. 

Wykonawca literalnie wskazał na dysk w rozmiarze 

3,5 cala . 

4 

Reset-PC Sp.J. 

ul. Ochotnicza 6  

20-012 Lublin 

Oferta odrzucona w części 3 

Oferta zostala odrzucona poniewaz wykonawca 

zostal wykluczony 

5 

 

Reset-PC Sp.J. 

ul. Ochotnicza 6  

20-012 Lublin 

Oferta odrzucona w części 4 

Oferta zostala odrzucona poniewaz wykonawca 

zostal wykluczony 

Zamawiający wykluczył dla części 1,2,3,4  z postępowania: 

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 

Reset-PC Sp.J. 

ul. Ochotnicza 6  

20-012 Lublin 

Oferta wykluczona w części 3 

prawne: Z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



 

  

Uzasadnienie faktyczne: Do informacji, które mogą 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego, w szczególności należą informacje 

pozwalające przyznać wykonawcy dodatkowe 

punkty, informacje dotyczące podstaw wykluczenia 

czy też spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. W Postępowaniu, w części 3 i 4 

wykonawcy mogli zdobyć dodatkowe punkty, jeżeli 

oferowane przez nich komputery All in one 

charakteryzowały się następującym parametrem 

technicznym: “Złącza na obudowie: 

- Co najmniej 2 x USB 3.1 Gen typu A na bocznej 

lub spodniej ścianie ekranu (w tym co najmniej 1szt. 

Pozwalająca na ładowanie urządzeń zewnętrznych) 

- Co najmniej 1 x USB 3.1 Type-C Gen 2 

Jeżeli Wykonawca zaznaczy TAK – otrzyma 10 pkt. 

Jeżeli Wykonawca zaznaczy NIE – otrzyma 0 pkt.” 

W częściach 3 i 4 Reset PC zaoferował komputery 

producenta Dell, które nie posiadają dwóch portów 

USB 3.1. Gen typu A ani na bocznej, ani na spodniej 

ścianie ekranu. Komputer Dell Optiplex 7470 na 

bocznej lub spodniej ścianie posiada jedynie jeden 

port USB 3.1 typu C Gen 2 oraz jeden port USB 3.1 

Gen 1 typu A. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z 

dodatkowymi kryteriami, jakie postawił 

Zamawiający, aby uzyskać dodatkowe punkty 

komputer powinien posiadać co najmniej dwa porty 

USB 3.1. Gen typu A, w komputerze zaoferowanym 

przez Reset PC brakuje jednego portu USB 3.1 Gen 

1 typu A. 

2 

Reset-PC Sp.J. 

ul. Ochotnicza 6  

20-012 Lublin 

Oferta wykluczona w części 4 

prawne: Z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje 



 

  

podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: Do informacji, które mogą 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego, w szczególności należą informacje 

pozwalające przyznać wykonawcy dodatkowe 

punkty, informacje dotyczące podstaw wykluczenia 

czy też spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. W Postępowaniu, w części 3 i 4 

wykonawcy mogli zdobyć dodatkowe punkty, jeżeli 

oferowane przez nich komputery All in one 

charakteryzowały się następującym parametrem 

technicznym: “Złącza na obudowie: 

- Co najmniej 2 x USB 3.1 Gen typu A na bocznej 

lub spodniej ścianie ekranu (w tym co najmniej 1szt. 

Pozwalająca na ładowanie urządzeń zewnętrznych) 

- Co najmniej 1 x USB 3.1 Type-C Gen 2 

Jeżeli Wykonawca zaznaczy TAK – otrzyma 10 pkt. 

Jeżeli Wykonawca zaznaczy NIE – otrzyma 0 pkt.” 

W częściach 3 i 4 Reset PC zaoferował komputery 

producenta Dell, które nie posiadają dwóch portów 

USB 3.1. Gen typu A ani na bocznej, ani na spodniej 

ścianie ekranu. Komputer Dell Optiplex 7470 na 

bocznej lub spodniej ścianie posiada jedynie jeden 

port USB 3.1 typu C Gen 2 oraz jeden port USB 3.1 

Gen 1 typu A. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z 

dodatkowymi kryteriami, jakie postawił 

Zamawiający, aby uzyskać dodatkowe punkty 

komputer powinien posiadać co najmniej dwa porty 

USB 3.1. Gen typu A, w komputerze zaoferowanym 

przez Reset PC brakuje jednego portu USB 3.1 Gen 

1 typu A. 

 

 



 

  

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe informacje: 

1. Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony. 

2. Przedmiotowe postępowanie nie zostało unieważnione. 

 
 

                   Rektor Politechniki Lubelskiej 
 
 

       Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko  

 


