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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych w pomoce dydaktyczne w budynku szkoły podstawowej i gimnazjalnej przy Alei Młodych w Jelczu-Laskowicach

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 08.10.2012 r. zwrócił się do Wykonawców ,którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wyjaśnienie treści ofert w zakresie oferowanych urządzeń.
Firma ATUT  - oferta została odrzucona na podstawie  art. 89. ust.1 pkt 2 tj. nie spełniła wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ , ponieważ rzutnik multimedialny nie posiada portu LAN (RJ45), którego zadaniem jest obsługa sieci komputerowej, co daje możliwość niezależnego wyświetlania obrazu z dowolnego komputera podłączonego do 
sieci. Rzutnik posiada port RJ45, ale nie jest to port przeznaczony do tego 
celu, a jedynie do obsługi funkcji 3D.

Firma ZETO -oferta została odrzucona na podstawie  art. 89. ust.1 pkt 2 tj. – nie spełniła wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ, ponieważ :
 - poz. 14 - pierwotnie zaproponowany procesor to Intel Core i5-3330, który nie spełnia wymagania zapisanego  
        w SWIZ dot. osiągania przez procesor wyniku w teście SYSMark2007 Preview 3D co najmniej 302p., 
        w złożonym wyjaśnieniu zamieniono zupełnie model procesora na  Intel Core i7-3770 , co jest niedopuszczalne
- poz. 55 tablica interaktywna IQBoard IR Multi-Touch 85" nie jest tablicą panoramiczną tzn. w formacie 16:9, a
         jedynie w standardowym formacie 3:2 (w SWIZ jest wyraźnie zapisane, że ma być to format obrazu 16:9 -  na
         tej tablicy da się wyświetlać obraz 16:9, ale nie jest wtedy wykorzystana cala jej powierzchnia. 
- poz. 78 - 83 - miał być to mikrofon przewodowy, a model QTX VH1 jest mikrofonem bezprzewodowym (jest to
          wyraźnie napisane w opisach produktu na stronach internetowych.
- poz. 90 - 93 - zaproponowany mikser Phonic AM 440 jest mikserem, który posiada 4 kanały stereo, w SWIZ poz
         . 92 jest zapisane, że ma być to mikser  -kanalowy niskoszumowy, stereofoniczny - zaproponowany mikser nie
           jest więc godny z SWIZ i wyjaśnieniami do oferty
- poz 90 - 93 - zaproponowana kolumna RH-Sound-YD-15 nie spełnia wymagania dotyczącego max. mocy kolumny
            700W i mocy wzmacniacza 300W - w wyjaśnieniu est informacja, że moc wzmacniacza o 175W, a moc max
              to 300W (w SWIZ jest informacja, że max moc to 700W)



Firma Technologie  Informatyczne - oferta została odrzucona na podstawie  art. 89. ust.1 pkt 2 tj. – nie spełniła wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ, ponieważ :
-  poz .  29 (Wyposażenie sieciowe/Switch) – nie potwierdzono , że  switch jest zarządzalny.
  -poz.   37 (Projektor multimedialny/Złącza) – projektor nie posiada port LAN 
 - poz.  56 (Tablica interaktywna/Powierzchnia) – tablicy nie  można obsługiwać dotykowo 

	Firma  WIDE SERVICE COMPANY(WISECOM) - oferta została odrzucona na podstawie  art. 89. ust.1 pkt 2 tj. – nie spełniła wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ tj w poz. 4,6,7,17,19,20,29 oraz poz.  mikrofon bezprzewodowy i przewodowy załącznika nr 6 do SIWZ nie podano oferowanych modeli. , a  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień na  ten temat. 


Uzasadnienie prawne:
 Zgodnie z  art.93 ust.1 pkt.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej  odrzuceniu zamawiający unieważnia postępowanie
Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).
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Kierownik zamawiającego


