Katowice, dn. 28.11.2017 r.
WT-I.2370.16.2017

Informacja z czynności w postępowaniu
Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa 2 serwerów wraz
z akcesoriami na potrzeby wdrożenia systemu EZD” - Sprawa: WT-I.2370.16.2017.
1. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty:
1. Centrum komputerowe Planeta Marcin Dejas; ul. Piwna 32; 43-100 Tychy;
2. Virtual Technologies sp. z o.o.; ul. Damrota 6/301; 40-022 Katowice;
3. Domino Computer Jarosław Myśliński; ul. Podgórska 5; 05-119 Legionowo
2. Oferta firmy Domino Computer Jarosław Myśliński; ul. Podgórska 5; 05-119 Legionowo
podlega odrzuceniu.
Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Zaoferowany procesor Intel XEON E5-2697 V3 nie
spełnia minimalnych wymogów określonych w SIWZ to jest, charakteryzuje się
częstotliwością bazową 2,6GHz a specyfikacja wskazywała na procesor taktowany zegarem
3,2GHz. Dodatkowo Zamawiający określił, że procesor ma być ośmiordzeniowy ponieważ
Zamawiający przewiduje instalację systemu Microsoft Windows Server Datacenter 2016
z zachowaniem zgodności licencjonowania produktu zezwalającego na instalację
oprogramowania na dwóch serwerach po 16 rdzeni każdy.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę Virtual Technologies sp. z o.o.; ul. Damrota 6/301; 40-022
Katowice do przedstawienia wyjaśnień treści złożonej oferty w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p.
w terminie do dnia do dnia 01.12.2017r. w następującym zakresie:
- Czy zaoferowany serwer spełnia wymagania opisane w pkt. 14 Opisu przedmiotu
zamówienia „tj. „Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia
45oC”
- Czy zaoferowany serwer spełnia zapisy pkt. 10 Opisu przedmiotu zamówienia tj.
„Kontroler macierzowy SAS 12Gbps z min. 2GB cache w formie pamięci flash bez
dodatkowych modułów bateryjnych, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci
cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę do 10 napędów dyskowych SAS oraz
obsługujący poziomy: 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0. Musi istnieć możliwość rozbudowy pamięci
cache do 4GB poprzez rozbudowę kontrolera, wymianę kontrolera lub dokupienie licencji.”
4. Zamawiający wzywa wykonawcę Centrum komputerowe Planeta Marcin Dejas; ul. Piwna
32; 43-100 Tychy do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. oświadczeń wskazanych
w pkt. 8.4, 8.5 oraz 8.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia
01.12.2017r. Uzupełnione oświadczenia muszą potwierdzać spełnienie warunku na dzień

upływu terminu składania ofert. Jednocześnie należy zauważyć, ze w przypadku odrzucenia
ofert złożonych w postępowaniu przez wykonawców:
Domino Computer Jarosław Myśliński; ul. Podgórska 5; 05-119 Legionowo;
Virtual Technologies sp. z o.o.; ul. Damrota 6/301; 40-022 Katowice;
niedopełnienie obowiązku uzupełnienia przedmiotowych oświadczeń przez wykonawcę
Centrum komputerowe Planeta Marcin Dejas; ul. Piwna 32; 43-100 Tychy lub ich wadliwe
uzupełnienie spowoduje nie tylko odrzucenie oferty wykonawcy ale również konieczność
zatrzymania wadium w trybie art.46 ust. 4a p.z.p.
5. Na tym etapie oceny ofert żaden z Wykonawców nie kwalifikuje się do wykluczenia.
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