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Katowice, dnia 3.06.2015 r.  

AT-ZP-332-3-/ZP/SL I-II/5/15 
 

WYBÓR OFERTY  

Dot. Przetargu nieograniczonego: na dostawę 2 serwerów i/lub laptopa z systemem 
operacyjnym, w Zakresach I-II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Katowicach  

1. W imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach uprzejmie informuję, iż w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 
r., poz. 907 z późn. zm ), w ZAKRESIE I najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca działający 
pod nazwą: 
SYSTEM DATA sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec 
za kwotę 63.263,82 zł brutto, termin dostawy 1 dzień.  

 
Uzasadnienie 

Oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Uzyskała ona najwyższą ilość punktów zgodnie z formułą oceny 
dla ZAKRESU I określoną w pkt. 13.3 i 13.4 SIWZ.  
 

2.1 Ponadto, w ZAKRESIE I  Zamawiający odrzucił z postępowania ofertę Wykonawcy: 
AF SEKO Sp.z o.o., Ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie 

1).Zaoferowane Dyski AL13SEB600 nie obsługują wymiany w czasie pracy (Hot-swap). 
2)Brak możliwości identyfikacji parametrów kontrolera RAID, pamięci, zasilaczy (brak kodu 
produktu – wymagane w SIWZ). 3).Brak kodu produktu dla licencji Windows CAL, SQL Server, SQL 
CAL – wymagane w SIWZ. W związku z tym, że Wykonawca zaoferował sprzęt nie spełniający 
wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w ZAKRESIE I 
odrzuca ofertę Wykonawcy: AF SEKO Sp. z o.o., Ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała 

2.2 Ponadto, w ZAKRESIE I Zamawiający odrzucił z postępowania ofertę Wykonawcy: Centrum 
Komputerowe PLANETA Marcin Dejas 43-100 Tychy, ul. Piwna 32, 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie 
1)Serwer nie spełnia wymogu „Możliwość zmiany w czasie pracy (hot - swap) zasilacza, modułów 

chłodzenia, dysków”. 2)Na podstawie oferty nie jest możliwe zidentyfikowanie kto jest 
producentem płyty głównej serwera, a tym samym potwierdzenie w sposób dostępny wszystkich 
potencjalnych nabywców, czy dane podane na karcie katalogowej są zgodne z rzeczywistą 
specyfikacją i spełniają wymogi SIWZ. 3)Zastosowany kontroler RAID obsługuje wyłącznie dyski 
SATA – winien obsługiwać przede wszystkim dyski SAS.  
W związku z tym, że Wykonawca zaoferował sprzęt nie spełniający wymagań określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w ZAKRESIE I odrzuca ofertę 
Wykonawcy: Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas 43-100 Tychy, ul. Piwna 32, 
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2.3.Ponadto, w ZAKRESIE I Zamawiający odrzucił z postępowania ofertę Wykonawcy: iCREATIO, 
ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Uzasadnienie 
1)Popełniono pomyłkę zamieniając miejscami numery katalogowe licencji CAL dla Windows i 
SQL Server. 2) Zaoferowane Dyski AL13SEB600 nie obsługują wymiany w czasie pracy (Hot-
swap). 3) Brak kart katalogowych załączonych do oferty. W związku z tym, że Wykonawca 
zaoferował sprzęt nie spełniający wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Zamawiający w ZAKRESIE I odrzuca ofertę Wykonawcy iCREATIO, ul. Niedźwiedzia 
29B, 02-737 Warszawa . 

 
2.4 Ponadto, w ZAKRESIE I Zamawiający odrzucił z postępowania ofertę Wykonawcy: POLSOFT 

ENGINEERING Sp. z o.o., 40-384 Katowice, ul. KS. Bpa Herberta Bednorza 19 podstawie art. 
89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie 

1) Brak podanego kodu produktu serwera. Uniemożliwia to weryfikację, czy zaoferowany model 
spełnia wymagania SIWZ – jedna z wersji o oznaczeniach zgodnych z nazwą podaną w ofercie 
posiada tylko sześć wnęk dyskowych zamiast wymaganych ośmiu.2) Serwer posiada tylko dwa 
złącza LAN zamiast wymaganych czterech. W związku z tym, że Wykonawca zaoferował sprzęt 
nie spełniający wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Zamawiający w ZAKRESIE I odrzuca ofertę Wykonawcy: POLSOFT ENGINEERING Sp. z o.o., 
40-384 Katowice, ul. KS. Bpa Herberta Bednorza 19. 

 
3.Informuję również, że ZAKRES II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm ), został unieważniony, ponieważ 
nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu:  
 
W postępowaniu w ZAKRESIE II wpłynęły dwie oferty: 1) Centrum Komputerowe PLANETA Marcin 
Dejas 43-100 Tychy, ul. Piwna 32 i 2) AF SEKO Sp.z o.o., Ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-
Biała  które zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Uzasadnienie 

3.1. W ofercie Wykonawcy Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas 43-100 Tychy, ul. Piwna 
32 brak możliwości zweryfikowania czy zaoferowany laptop spełnia wymagania SIWZ – brak kodu 
produktu producenta sprzętu. W związku z tym, że Wykonawca zaoferował sprzęt nie spełniający 
wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w ZAKRESIE II 
odrzuca ofertę Wykonawcy: Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas 43-100 Tychy, ul. Piwna 
32, 

 3.2. W ofercie AF SEKO Sp. z o.o. Ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała 

Oferent zaproponował laptopa z pamięcią RAM 4GB zamiast wymaganych w SIWZ min. 8 GB. W 
związku z tym, że Wykonawca zaoferował sprzęt nie spełniający wymagań określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w ZAKRESIE II odrzuca ofertę 
Wykonawcy: AF SEKO Sp. z o.o., Ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała 

 

4.Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze ,streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium i łączną punktację zawiera tabela poniżej załączona tabela   
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Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

ZAKRES I  
Cena 95% 
Termin 5 % 

ZAKRES II 
Cena 95% 
Termin 5% 

I AF SEKO Sp. z o.o. 
Ul. Bogusławskiego 17 
43-300 Bielsko-Biała  

Oferta odrzucona Ofert odrzucona  

II Centrum Komputerowe PLANETA  
Marcin Dejas ul. Piwna 32  
43-100 Tychy 

Oferta odrzucona  Ofert odrzucona 

III SYSTEM DATA Sp.z o.o. 
Ul. Sienkiewicza 42, 39-900 
Mielec 

Cena: 95,00 pkt 
Termin 1 dzień 

5,00 
RAZEM: 100 pkt 

 
X 

IV iCREATIO ul. Niedźwiedzia 29 B 
02-737 WARSZAWA 

Oferta odrzucona  
X 

V POLSOFT  ENGINEERING Sp. z 
o.o. ul. Ks. Bpa Herberta 
Bednorza 19, 40-384 Katowice 

Oferta odrzucona   
X 

 
5. Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podpisze 
umowy w ZAKRESIE I, z wybranym Wykonawcą zamówienia z zastrzeżeniem art.183 w terminie: 

 nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
Zamawiający przesyła zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną. 
W związku z powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 5 dni po 
wysłaniu zawiadomienia oferty najkorzystniejszej czyli nie wcześniej niż 9.06.2015 r. 
Proszę o potwierdzenia drogą elektroniczną: zamowienia@word.katowice.pl lub faxem na numer 
32/3593008 otrzymania niniejszego pisma opatrzonego datą, pieczątką firmową i podpisem.  

 
 
           
 
 


