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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia 
na dostawę: komputerów, monitorów, macierzy dyskowej i serwerów.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIA OFERTY

NR 2 ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W IV CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, informuje o unieważnieniu 
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej 5 listopada 2021 r. wykonawcy 
Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 3, 78-100 Niekanin i odrzucenia 
oferty nr 2 wykonawcy CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin
w IV części zamówienia w wyżej wymienionym postępowaniu.

Na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 pkt 1 Kancelaria Senatu informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin.
Oferta wykonawcy uzyskała łącznie 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.

W kryterium „cena brutto za wykonanie IV części zamówienia” 60 pkt; wykonawca 
zaoferował cenę brutto za wykonanie IV części zamówienia 157 440,00 zł, w kryterium 
„termin dostawy” oferta uzyskała 40 pkt; wykonawca zaoferował dostawę serwerów w 
terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Na realizację IV części zamówienia (dostawa 4 sztuk serwerów) zostało złożonych 
pięć ofert przez wykonawców:

1) CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin  oferta nr 2, 
2) System Data Sp. z o.o., Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec  oferta nr 3,
3) ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  oferta nr 5,
4) Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 3, 78-100 Niekanin  oferta

nr 7,
5) Studiotech Poland Sp z o.o., ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa  oferta nr 9.

Do wszystkich wykonawców:
BPKO.SZP.350.20.2021

Warszawa, 10 listopada 2021 r.
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UZASADNIENIE
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty w IV części zamówienia

wykonawcy Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 3, 78-100 Niekanin
i odrzuceniu oferty nr 2 CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin powziął 
informację, że zaoferowany przez wykonawcę CT ALFA Sp. z o.o., którego oferta została 
odrzucona, jako niezgodna z warunkami zamówienia, serwer DL180 Gen10 8SFF CTO, 
spełnia wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące 
serwera referencyjnego.

Wykonawca CT ALFA Sp. z o.o. w ofercie odniósł się do specyfikacji technicznej 
określonej w opisie przedmiotu zamówienia, a nie do typu serwera HP DL 380, ponieważ 
zamawiający nie wskazał go w opisie przedmiotu zamówienia.

Po ponownym przeanalizowaniu oferty wykonawcy CT ALFA Sp. z o.o. należy 
stwierdzić, że zaoferowany serwer HP DL 180 spełnia wymagania konfiguracyjne 
określone w SWZ.

W świetle artykułu 17 ust. 2 ustawy Pzp zamówienia udziela się wykonawcy 
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Niedopuszczalne jest zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli działanie zamawiającego stanowi dokonanie 
czynności z naruszeniem przepisów Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik 
postępowania.

W wyroku z dnia 22 lipca 2015 r. KIO 1462/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 
uwagę, że „Do czasu zawarcia umowy zamawiający może w ramach prowadzonego 
postępowania przeprowadzić czynności, dokonywać unieważnień czynności, powtarzać 
czynności nawet w wielu przypadkach nie informując o tym wykonawców”. Zamawiający 
może samodzielnie unieważnić każdą czynność w postępowaniu, dokonaną
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, a nie wyłącznie w wyniku orzeczenia KIO. Takie 
stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (np. wyrok
z dnia 21 listopada 2013 r., KIO 2591/13, KIO 2593/13 oraz z dnia 29 lipca 2013 r.,
KIO 1718/13).

W wyniku ponownej oceny merytorycznej stwierdzono, że oferta nr 2 wykonawcy
CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin spełnia wymagania 
odnośnie przedmiotu zamówienia, nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza.

Oferta nr 5 wykonawcy ADT Group Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i nie podlega ocenie. 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty na IV część zamówienia kierował 
się następującymi kryteriami:

1) Cena brutto za wykonanie IV części zamówienia – 60%,
2) Termin dostawy – 40%.

W przypadku zadeklarowania dostawy serwerów w terminie do 3 tygodni od dnia 
zawarcia umowy, oferta otrzyma 40 pkt. W przypadku zadeklarowania dostawy 
serwerów w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, oferta otrzyma 20 pkt.

Poniżej punktacja ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na IV część 
zamówienia:

IV część zamówienia  dostawa 4 serwerów:

Kryteria:Nr oferty
– nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto
za wykonanie

IV części zamówienia
(C4) 60 pkt

Termin dostawy
(T4) 40 pkt

Suma punktów
S4 = C4 + T4

Nr 2.
CT ALFA Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 9
66-200 Świebodzin

60,00 pkt
157 440,00 zł

40 pkt 
3 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

100 pkt

Nr 3.
System Data Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec

45,26
208 696,56 zł

40 pkt 
3 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

85,26 pkt
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Nr 7.
INNOVATION IN 
TECHNOLOGY
Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 3
78-100 Niekanin

59,08 pkt
159 900,00 zł

40 pkt 
3 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

99,08 pkt

Nr 9.
STUDIOTECH POLAND
Sp. z o.o., ul. Bażancia 53
02-892 Warszawa

52,69 pkt
179 279,88 zł

20 pkt 
4 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

72,69 pkt

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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