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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2019 r. 
 BA.WZP.26.13.2019.13  

 
 
 
Wykonawcy  
  

     
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa 3 kpl. zestawów monitoringowych składających się  
z przenośnych odbiorników i anten przeznaczonych do monitoringu widma radiowego oraz 
lokalizacji zakłóceń ” – sprawa nr BA.WZP.26.13.2019. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na wstępie zamówienie publiczne za 
najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 
 
ROHDE & SCHWARZ, Österreich Gesellschaft m.b.H., Technologiestraße 10/ Gebäude E, 
1120 Wien.  
 
Cena zaoferowana przez wybranego Wykonawcę: 372 000,00 zł netto (słownie złotych: 
trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące, 00/100). 
 

W prowadzonym postępowaniu kryteriami oceny ofert były: 
 

Kryterium Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za kryterium 

Cena z podatkiem VAT (C) 60 % 60 punktów 

Długość okresu gwarancji (G) 40 % 40 punktów 

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XXII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ. 
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Wybrana oferta otrzymała 100,00 punktów, obliczonych zgodnie ze wzorami i zasadami  
opisanymi w punktach XXII SIWZ.  
 
Zamawiający przedstawia poniżej w tabeli, informacje określone w art. 92 ust.1 pkt 1–4 
ustawy Pzp: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa, siedziba i 
adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium nr 
1 „Cena z podatkiem VAT” 

–  maksymalnie 60 pkt 

Liczba pkt w 
kryterium nr 2 

„Długość 
okresu 

gwarancji” – 
maksymalnie 

40 pkt 

Razem 

1. 

ROHDE & SCHWARZ, 
Österreich 
Gesellschaft m.b.H., 
Technologiestraße 10/ 
Gebäude E, 1120 Wien  

 

 
60  pkt 

 
Cena ofertowa: 372 000,00 
zł netto. 
Po doliczeniu przez 
Zamawiającego zgodnie z 
art. 91 ust. 3a Prawa 
zamówień publicznych 
podatku VAT cena brutto 
wynosi  457 560,00 zł.  
Złożona oferta prowadzi 
do powstania obowiązku 
podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z 
przepisami o podatku od 
towarów i usług w 
zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów. 

 
40 pkt 

 
Okres 
gwarancji: 48 
miesięcy  

 
100 pkt 

2. 
WAVE-TEST sp. z o. o.  
ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa 

 
Cena oferty: 457 109,85 zł 
brutto 
 

Okres 
gwarancji: 48 
miesięcy 

Oferta 
odrzucona 

 

Informacja o odrzuconych ofertach i wykluczonych Wykonawcach. 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego została odrzucona oferta złożona przez WAVE-TEST sp. z o. o., ul. Bonifraterska 
17, 00-203 Warszawa, zwaną dalej Wykonawcą. 
 

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  
z uwagi, iż treść złożonej przez niego oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ, gdyż: 

1) zgodnie z pkt II.1.3) oraz pkt II.3.19 załącznika nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) 
Zamawiający wymagał, aby jeden wewnętrzny akumulator zapewniał pracę ciągłą przez 
min. 3 godz. Wykonawca w wyjaśnieniach treści oferty zaoferował zestaw akumulatorów, 
w którym ukompletowano dwa akumulatory pracujące niezależnie, a zatem jeden 
wewnętrzny akumulator nie zapewnia pracy ciągłej przez min. 3 godz.;  

2) zgodnie z pkt II.3.18 załącznika nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Zamawiający 
wymagał, aby waga urządzenia wynosiła maksymalnie 4 kg. Zaoferowane przez 
Wykonawcę urządzenie z dwoma akumulatorami umożliwiającymi pracę przez minimum 
3 godz. przekracza ustaloną w SIWZ wagę i wynosi 4,4 kg;  

3) zgodnie z pkt II.3.16 załącznika nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Zamawiajacy 
wymagał wyjście p.cz. – wymagane gniazdo BNC. Wykonawca w wyjaśnieniach treści 
oferty potwierdził, że zaoferowane urządzenie nie posiada takiego gniazda wyjścia p.cz.  

4) zgodnie z pkt II.3.5 załacznika nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Zamawiający 
wymagał, aby ilość komórek pamięci wynosiła minimum 1000. Poprzez ilość komórek 
pamięci Zamawiający rozumie maksymalną ilość możliwych do zapisania zestawów 
parametrów pomiarowych składających się co najmniej z częstotliwości, rodzaju 
detektora, szerokości kanału. Zamawiający nie uzyskał od Wykonawcy informacji ile 
komórek pamięci posiada zaoferowane urządzenia, pomimo dwukrotnego kierowania do 
Wykonawcy żądania wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie. A zatem Wykonawca nie 
potwierdził, że oferowane urządzenia spełnia wymaganie określone w pkt II.3.5 załącznika 
nr 1 do umowy. 

5) zgodnie z pkt II.2.5) oraz pkt II.3.25 załącznika nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) 
Zamawiający wymagał monitoringu sygnałów w paśmie od 9 kHz-7,5 GHz z możliwością 
rozszerzenia zakresu częstotliwości. Producent nie posiada w swojej ofercie konwerterów 
własnej produkcji, rozszerzających zakres częstotliwości, dedykowanych bezpośrednio do 
urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający oczekuje współpracy obu 
urządzeń w sposób zapewniający właściwe prezentowanie mierzonych wartości sygnałów 
takich jak częstotliwości i poziom napięcia. Według Zamawiającego wskazanie przez 
Wykonawcę konwerterów innej firmy (w wyjaśnieniu z dn. 04.04.2019 r.) nie spełnia ww. 
warunku, ponieważ prezentowanie mierzonych wartości sygnałów przez odbiornik 
odbywa się w sposób niepoprawny. 

6) zgodnie z pkt II.3.27 załącznika nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Zamawiający 
wymagał zysku anteny min. 0 dBi dla f ≥100 MHz. W specyfikacji przekazanej przez 
Wykonawcę Anteny - specyfikacja: Datasheet_DF_Antennas.pdf podany został 
współczynnik antenowy, który po przeliczeniu na zysk antenowy dla  anteny (20 MHz - 
250 MHz) jest niższy niż 0 dBi dla częstotliwości większych niż 100 MHz oraz dla  anteny 
(200 MHz - 500 MHz) jest niższy niż 0 dBi dla częstotliwości mniejszych niż 345MHz,  
co jest niezgodne z wymaganiem określonym w pkt 27 załącznika nr 1 do umowy  

 
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy z uwagi na zaistnienie 
przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  
 
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  nie został 
wykluczony żaden Wykonawca. 
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Zgodnie z punktem X1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający prosi 
o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na faks numer: 22 53 49 341 
lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
 
 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Generalny 

 

                                                                  

 Mariusz Czyżak 

Dokument podpisany elektronicznie 
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