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Warszawa, dnia 8 października 2018 r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę serwerów dla Urzędu Regulacji
Energetyki, prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę
najkorzystniejszą:
została uznana oferta złożona przez Cezar Sp. z o.o. ul. Aspekt 42,01-904 Warszawa z ceną
oferty 614 508,00zł brutto.
Uzasadnienie.
Wybrana oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz mieści się w środkach finansowych, jakie Zamawiający przeznaczył
na realizację zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, przy kryteriach oceny
ofert: cena brutto – 60%, dodatkowa pamięć RAM – 20%, licencja systemu do zdalnego
zarządzania – 20%.
Ocena ofert przedstawia się następująco:
Numer
oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

Łączna cena
brutto

Dodatkowa
pamięć RAM

Licencja
systemu do
zdalnego
zarządzania

Ocena ofert

1

ComPLUS Ewa Grzelczyk
62-571 Stare Miasto
Lisiec Mały 30B

698 590,80

TAK – w ilości
32GB

TAK

-

2

Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42
01-904 Warszawa

614 508,00

TAK – w ilości
32GB

TAK

100

3

T-Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 7
50-073 Wrocław

579 470,30

TAK – w ilości
32GB

TAK

-

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczył następującego Wykonawcę:
ComPLUS Ewa Grzelczyk 62-571 Stare Miasto, Lisiec Mały 30B.
Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do
uzupełnienia brakującego oświadczenia w zakresie wynikającym z przepisu art. 24 ust. 1 pkt 23
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ustawy Pzp, o którym mowa także w Rozdziale nr 7 SIWZ. Wykonawca w wyznaczonym
terminie nie uzupełnił brakującego oświadczenia.
Tym samym zaistniała sytuacja, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
Ponadto w niniejszym postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę następującego Wykonawcy:
T-Systems Polska Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław.
Zamawiający wymagał podania sposobu licencjonowania oferowanego systemu operacyjnego,
natomiast Wykonawca T-Systems Polska Sp. z o.o. nie określił sposobu jego licencjonowania
w swojej ofercie, podając jedynie nazwę – „(Microsoft Windows Server 2016 (16-Core)
Datacenter)”. Zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ, w części pn. Formularz specyfikacji
technicznej, pkt. 2 System operacyjny – należało podać pełną nazwę oraz sposób
licencjonowania oferowany przez Wykonawcę. W instrukcji wypełniania Formularza
specyfikacji technicznej Zamawiający wskazał, iż niepodanie informacji o sposobie
licencjonowania spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy
Pzp.
Ponadto Zamawiający wymagał także podania ilości licencji systemu operacyjnego, która będzie
zgodna ze sposobem licencjonowania systemu operacyjnego, który będzie instalowany na
serwerze. Zamawiający określił również minimalne wymagania dotyczące ilości rdzeni i
procesorów. Zgodnie z wymogami, serwer powinien mieć, co najmniej 2 procesory po 12 rdzeni,
co daje w sumie 24 rdzenie. Wykonawca zaoferował 1 (jedną) licencję systemu operacyjnego na
16 rdzeni. W związku z powyższym nie jest spełniony wymóg odpowiedniej ilości licencji
systemu operacyjnego, która będzie zgodna ze sposobem licencjonowania systemu
operacyjnego, który będzie instalowany na serwerze.
Zatem oferta Wykonawcy T-Systems Polska Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki
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