
 

  
 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.8.2021.ZM 

Warszawa, dn. 22 kwietnia 2021 roku 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

„Dostawę analizatora do obrazowania i analizy komórek oraz drobnoustrojów”. 

 

 

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie prowadzone 

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę analizatora do obrazowania i analizy 

komórek oraz drobnoustrojów. 

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z art. 255 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie 

złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

W postępowaniu na dostawę „analizatora do obrazowania i analizy komórek oraz drobnoustrojów”, 

ogłoszonego w BZP pod numerem: 2021/BZP 00032014/01 z dnia 2021-04-13, do składania ofert. tj. do 

dnia 21.04.2021 r. godz. 10:00, wpłynęła jedna oferta firmy ALAB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stępińskiej 

22/30 lok. 222 w Warszawie. W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy  ALAB  

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stępińskiej 22/30 lok. 222 w Warszawie, jest niezgodna ze specyfikacją 

warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona.  Zamawiający w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4.1 

Jednostka komputerowa stacjonarna typu All-in-one – 1 szt w wierszu pkt. 3-Procesor w kolumnie 

Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego wymagał, aby zaoferowany procesor uzyskał 

wydajność potwierdzoną oceną PassMark CPU Mark min.: 10770 punktów (wartość Average CPU Mark), 

zgodnie z tabelą rankingu testu High End CPU Chart dostępną na stronie https://www.cpubenchmark.net/ 

z dnia 13.04.2021 r., pn.: 

 



 

  
 

Wykonawca zaoferował procesor Intel Core i-5-6500 CPU 3,20 GHz który uzyskał w teście Average CPU 

Mark wynik: 5,657 punktów, pn.: 

 
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako 

niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia.  
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