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Ogłoszenie  

o wyborze oferty najkorzystniejszej  

 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwera komputerowego –   Znak: SK/ZP –  

27/2015  - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

 

W imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych – u.P.z.p. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyborze oferty 

najkorzystniejszej.  

Liczba złożonych ofert – 2, Wykonawcy  wykluczeni – brak   , oferty odrzucone –  1 , oferty ważne –  1  

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez MGA Sp. z o. o.  z siedzibą w Toruniu przy ul. Piaskowej 6.  

Uzasadnienie wyboru:  Jest to jedyna ważna w tym postępowaniu oferta.  Oferta jest ważna w związku  

z powyższym należy jej przyznać 90 pkt. ( zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w siwz tj.: 90 pkt. za 

cenę oferty i 0,00 pkt. w kryterium  termin wykonania zamówienia). 

 

Na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy Pzp oferta złożona przez LOGON S.A. z siedzibą  

w Bydgoszczy przy  ul. Piotrowskiej 7a została odrzucona. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:  

W siwz Zamawiający zawarł wymaganie dotyczące standardu udzielonej gwarancji przedmiotu zamówienia. 

Żądanie brzmi  „ 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie „onsite” (na miejscu u klienta) z gwarantowanym 

czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD 

Fixtime). Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; Wymagana jest bezpłatna 

dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli 

funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być 

uwzględniona w konfiguracji (i ofercie). Ponadto Zamawiający sprecyzował poziom opieki serwisowej, który 

powinien zapewnić producent przedmiotu zamówienia. W siwz zapis ma brzmienie „  Elementy, z których 

zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane 

oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane 

oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty). 

 

 

 

 

 



 

 

W trakcie prowadzenia przez Zamawiającego badania i oceny ofert Wykonawca był dwukrotnie wzywany do 

złożenia wyjaśnień w powyższych sprawach. Treść  złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wskazuje, że 

oferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z treścią siwz – rozdział Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia.   

Z treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wyjaśnień ( Pismo: LOGON S.A. z dnia 3.11.2015 r.)  

w sposób jednoznaczny wynika,  że  nie jest zagwarantowany  czas skutecznej naprawy serwera najpóźniej  

w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (NBD). Ponadto Wykonawca potwierdził, że aktualizacje 

BIOS/Firmware/ są dostępne tylko w okresie gwarancji lub po wykupieniu dodatkowego serwisu 

pogwarancyjnego.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy jako niezgodna z treścią siwz podlega odrzuceniu.   

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art.94 ust.1 pkt.2)  

ustawy Pzp. 

 

Zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego  

dnia 18.11.2015 r.   


