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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.44.2021.18 

 

 
Wykonawcy 

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn. „Dostawa 2 sztuk serwerów typu RACK wraz z usługą wsparcia 
technicznego oraz oprogramowania Business Intelligence”, nr sprawy: 
BA.WZP.26.44.2021. 

 

Zamawiający – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w  trybie podstawowym pn. „Dostawa 2 sztuk serwerów typu 
RACK wraz z usługą wsparcia technicznego oraz oprogramowania Business Intelligence” jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
IT Systems and Solutions sp. z o.o. 

ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa. 
 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, w tym w Specyfikacji 
warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w rozdziale 18, tj. w kryterium „Cena brutto za 
realizację zamówienia” - waga 80 pkt, w kryterium „Okres gwarancji” - waga 20 pkt. 
 

Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów: 100,00 obliczonych zgodnie z zasadami 
opisanymi w rozdziale 18. 
 

Zamawiający przedstawia poniżej informacje określone w art. 253 ust.1 pkt 1-2 ustawy Pzp: 
 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa (firma), siedziba 
i adres Wykonawcy 

 
 
 

Ilość punktów 
w kryterium 

„Cena” 

Ilość punktów 
w kryterium 

„Okres 
gwarancji 

Łączna 
liczba punktów 
(kolumna 3+4) 

Warszawa, 16 listopada 2021 r. 
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1 2 3 4 5 

1. 

System Data sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec 

60,25 20,00 80,25 

2. 

Simplicity sp. z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 18A 
02-092 Warszawa 

75,20 20,00 95,20 

3. 

Dabacom Bartosz Raczyński 
ul. Zielony Las 8/2 
03-985 Warszawa 

Oferta niepodlegająca ocenie 

4. 

IT Systems and Solutions sp. z o.o. 
ul. Syta 68A 
02-993 Warszawa 

80,00 20,00 100,00 

 
Zamawiający działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zawiadamia, iż odrzucił 
ofertę złożoną przez Wykonawcę Dabacom Bartosz Raczyński, ul. Zielony Las 8/2, 03-985 
Warszawa. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający, w Opisie przedmiotu umowy (Załącznik nr 1 do Umowy) zawarł wymogi 
techniczne dla 2 szt. serwerów typu Rack. W zakresie procesorów wymagał, aby każdy z  
serwerów wyposażony były w „1 procesor w architekturze x86, 64-bit, minimum 
czterordzeniowy, ośmiowątkowy, taktowany zegarem minimum 3.8 GHz, minimum 16,5MB 
pamięci podręcznej, HT”. 
W związku z tym, iż Wykonawca złożył ofertę na serwer SuperMicro, typ/model 6019U-
TRT1U z 2 CPU, mając na uwadze ograniczenia licencyjne po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający wysłał do ww. Wykonawcy pismo z prośbą o wyjaśnienie - czy jest możliwość, 
aby wyłączyć jeden z procesorów za pomocą BIOSu lub też czy można zdemontować go 
fizycznie, a jeżeli tak, to czy taki serwer będzie działała prawidłowo i czy jego wszystkie 
funkcjonalności wskazane w OPZ będą realizowane. Wykonawca  udzielił wyjaśnienia, iż 
serwer nie może pracować prawidłowo z 1 CPU oraz nie ma możliwości wyłączenia całego 
procesora za pomocą BIOSu. 
Ponadto, Zamawiający informuje, iż ew. wdrożenie sprzętu SuperMicro, typ/model 6019U-
TRT1U z 2 CPU wymusiłoby na Zamawiającym poniesienie dodatkowych opłat licencyjnych 
związanych z wykorzystywanym oprogramowaniem Oracle BI.  W związku z powyższym 
zaoferowany sprzęt nie może być wykorzystywany pod infrastrukturę BI. Ze względów 
licencyjnych oraz przeznaczonego na zakup licencji budżetu wymaganym było, aby serwer 
przewidziany do instalacji oprogramowania Hurtowni Danych UKE (baza Oracle Standard 
Edition 2 oraz Oracle Data Integrator Enterpise Edition) był wyposażony w pojedynczy 4-ro 
rdzeniowy procesor Intel.  Przy spełnieniu ww. wymagania, zgodnie z przeprowadzonym 
szacowaniem, zakup wymaganych licencji wraz z usługą wsparcia (ATiK) wyniesie 335 274 zł 
odpowiednio: 

 Oracle Standard Edition 2 – 101 268 zł 

 Oracle Data Integrator Enterpise Edition – 234 006 zł. 
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Wybór serwera wyposażonego w dwa 4-ro rdzeniowe procesory Intel wymagałby zakupu 
dwukrotnie większej liczby licencji za kwotę, to jest, bazując na powyższej wycenie,  670 549 
zł - co przekracza budżet założony na zadanie rozbudowy Hurtowni Danych UKE. 

W związku z tym oferta Wykonawcy Dabacom Bartosz Raczyński, ul. Zielony Las 8/2, 03-985 
Warszawa jest nie zgodna z wymaganiami OPZ. 

Uzasadnienie prawne:  

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, ponieważ jej 
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na adres poczty 
elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl  
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

