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PROTEST
Wobee czynnosci

podj~ej

pruz Zamawiajllcego w toku

pos~powania 0

zamOwienie publiczne

w trybie p:rzetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia2004r.-Prawo zamowien
publieznych (Dz.u. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z pt'iZoiejszymizmianami)

Zgodnie z prawem przysluguj~ym na podstawie art. 180 w zw. z art. 179 ust. 1 usta"'Y z dnia 29 stycznia
2004r. Pmwo zam6wieil publicznych (Oz U. z dnia 29 listopada 2007r. Nr 223 poz.1655 z p6zruejszymi

zmianami), zwanej dalej "Ustawa;', Wykonawca - finna ACOM SP.J. Wanda Drzewiecka Artur Drze""iecki,
siedzihl w

C~stochowie,

Artur Drzewiecki, sklada protest w post~powani u

w imieniu lct6rej dziata WlaSciciel

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na
odIzucenia oferty w

cz~sci

Z

dostaw~ Spfl.l~tu

komputerowego na okolicznosc

nr 1.

Zdaniem wnoSZllcego protest odrzucenie oferty Wykonawcy jest bezpodstawne i narusza art.29, art.82
ust.3, art.89 ust.1 pkt.2, art.91 Usta\.\IY.
Odrzucenie naszej oferty. narus.za interes prawny

ProtesttY~go,

bowiem tresc oferty

spelnia wymogi SIWZ i gdyby nie zostala odrzucona przez Zamawiaj'icego, uznana

Prot~<tCego

bylaby za

ofert~

najkorzystniejsZft w niniejszym post~powaniu.

W

zwUtzku z powyiszym, Protestuj~cy wnosi 0 uniewatnienie czynnoSci odrzucenia naszej ofe~'

i btda dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z jej udzialem.
Uzasadnienie protestu
Zamawiajqcy odrzucil ofertf( finny ACOM SP.J. z uwagi na to, iz: "tresc oferty nie odpowiada treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Jako

podstaw~

prawnQ. odrzucenia oferty podal art. 89 ust 1 pkt.2 Ustawy PZP, co oznacza , it powodem

odrzucenia oferty Protestujitcego byto zlot.enie oferty, kt6rej tresc nie odpowiada trcsci istotnych warunkow
zam6wienia.
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W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia - w pozycji 7 lnfonnacji
Czytniki kart chipowych (Smart Cards),
L1ast~pujttCych

Zamawiaj~cy

0

parametTach technicznych:

wymagal dostawy czytnik6w kart chipowych m.in. 0

cechach: minimalna dlugosc kabla:1 80cm, mozliwQsc pracy w pozycji

pio~owej

omz poziomej a

takZ.e mozliwosc przyklejenia; Sztywna podstawka biurkowa w komplecie.

Wszystkie \\')'mogi Zamawiajflcego zostaly spelnione. Firma nasza w swojej ofercie zaproponowala
Zamawiaj"tcemu model czytnika EZIOOPU oraz dodatkowo zestaw montazowy innego producenta pozwalaj/tcy
na pmc~ w pozycji

pionow~j

po przyklejeniu go.

W SIWZ Zamawiajllcy nie zastrzegf aby czytnik pracowal w pozycji pionowej bez przyklejenia.
Zamawiaj<\.cy nie sprecyzowaJ rowniez roli podstawki biurkowej. Dla nas jako Wykonawcy bylo to r6wnoznaczne
ze sztywnym - nabiurkowym wykoLlaniem

sprz~tu

- jego sztywnej podstawy, kt6ra zostala zaoferowana

Zamaw iajltc emu.

W zwill,Zku z pOwyZszym, naszlt oferta spelnia wymogi zawarte w STWZ, a przed stawione okolicznosc
uzasadniajtt wniesienie powyz.szego protestu.
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