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wraz ze wsparciem technicznym (4 części)” znak sprawy: COI-ZAK.262.4.2021.
Odwołanie dotyczy Części 2

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz. UUE: nr 2021/S 099-260846 z dnia 25.05.2021r.

ODWOŁANIE
Działając w imieniu i na rzecz Computex Sp. z o.o. Sp. k. (dalej jako „Odwołujący”), na podstawie
art. 513 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Pzp”), niniejszym
wnoszę odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na:
 sporządzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) w Postępowaniu, w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady
równości i uczciwej konkurencji a także proporcjonalności.
Odwołanie niniejsze jest wnoszone z zachowaniem przepisanego terminu tj. w dniu 02.06.2021 r.
tj. zgodnie z Pzp, uwzględniając, że zamieszczenie kwestionowanej SWZ przez Zamawiającego na stronie
internetowej na której jest prowadzone postępowanie, nastąpiło w dniu 25.05.2021 r.
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Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego zarzucam:
 naruszenie art. 99 ust 1, 2 i 4 Pzp oraz art. 16 pkt 1 i 3 poprzez sporządzenie SWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający i ograniczający uczciwą konkurencję, poprzez taki
dobór parametrów, które uniemożliwiają złożenie Odwołującemu konkurencyjnej oferty, która
nie podlegałaby odrzuceniu,
w oparciu o przedstawione wyżej zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu:
 dokonanie

zmiany

zaskarżonych

odwołaniem

postanowień

SWZ

w

sposób

zgodny

ze szczegółowymi żądaniami zawartymi w treści odwołania.
Termin na wniesienie odwołania.
Publikacja kwestionowanej odwołaniem SWZ jak i ogłoszenia o zamówieniu nastąpiła w dniu 25.05.2021
r. wobec czego termin określony w art. 515 ust. 1 pkt 1 został zachowany.
Interes prawny we wniesieniu odwołania.
Zgodnie z art. 505 ust. 1 Pzp środki ochrony prawnej, w tym możliwość wniesienia odwołania od treści SWZ,
przysługują wykonawcy, jeżeli ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
Odwołujący wskazuje, że jest podmiotem posiadającym możliwość złożenia konkurencyjnej oferty
w niniejszym Postępowaniu, a możliwości tej nie ograniczają żadne przepisy prawa. Ponadto Odwołujący
wskazuje,
że w wyniku naruszenia przez Zamawiającego powołanych przepisów Pzp jego interes w uzyskaniu
zamówienia doznaje uszczerbku, bowiem w szczególności naruszający zasady udzielania zamówień
publicznych sposób określenia przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, uniemożliwia mu
dostęp do zamówienia oraz możliwość złożenia konkurencyjnej oferty i uzyskania przedmiotowego
zamówienia.
W świetle orzecznictwa KIO, taki wykonawca jak Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania –
tak przykładowo Wyrok KIO z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO 1519/15; wyrok KIO z dnia 30
października 2019 r. sygn. akt: KIO 2088/19; wyrok KIO z dnia 15 września 2020 r. sygn. akt: KIO 1993/20.
Serwery jakie Odwołujący zamierza zaoferować Zamawiającemu w przedmiotowym postępowaniu
spełniają wszystkie wymagania SWZ niezbędne do użytkowania przez Zamawiającego w sposób określony
opisem przedmiotu zamówienia. Kwestionowane odwołaniem parametry graniczne serwerów zaburzają
konkurencyjność postępowania i mają charakter dyskryminujący bez uzasadnionej przyczyny.
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UZASADNIENIE
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje zgodnie z SWZ – pkt 4 ppkt 4.4:
 Część 2: Dostawa i montaż serwerów wraz ze wsparciem technicznym i gwarancją oraz dostawa,
montaż i instalacja szaf typu RACK z akcesoriami i gwarancją.
Szczegółowe parametry techniczne znajdują się w ROZDZIALE II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA CZĘŚĆ II.
2. Obowiązki Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Jak podkreśla Prezes UZP w opinii prawnej „Opis przedmiotu zamówienia” dokonywany przez
Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia wpływa w sposób bezpośredni na przebieg
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a także jego wynik oraz stanowi o istotnych
postanowieniach późniejszej umowy. Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp (aktualnie 99 ust 1) nakłada
na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań
i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych
zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych
w art. 16 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp (poprzednio art. 29 ust 2 Pzp) przedmiotu zamówienia nie można opisywać
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji m. in. zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 16 Pzp. Naruszenie zasady wynikającej
z art. 99 ust. 4 Pzp może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne
wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają
wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt). Ponadto należy
wskazać, że naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia
wskazujący na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który umożliwia dostęp
do zamówienia kilku wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony innym,
którzy również byliby w stanie wykonać dane zamówienie. Dodać też należy, że w przypadku oceny
konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu sformułowanego w art. 99 ust. 4 Pzp
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wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu
zamówienia.
Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z najistotniejszych czynności zamawiającego
poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która determinuje cały
przebieg postępowania o udzielenie zamówienia i wywiera wpływ na jego wynik. Dlatego też
Zamawiający winien dokonywać tej czynności z poszanowaniem wyrażonej w art. 16 pkt 1 oraz 3 Pzp
zasady nakładającej obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz
proporcjonalnie. Ustawodawca stanął jednoznacznie na stanowisku, iż Zamawiający nie może w ramach
postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu przedmiotu zamówienia

w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłby w wyżej wskazaną zasadę. Dyskryminujące
opisanie przedmiotu zamówienia wpływa bowiem na mniejszą liczbę złożonych w postępowaniu ofert
oraz może powodować oferowanie przez wykonawców produktów nieporównywalnych.
W przypadku oceny konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu sformułowanego w art. 99
ust. 4 Pzp wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu
zamówienia. Z przepisu tego wynika bowiem zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w taki sposób,
który mógłby potencjalnie zagrozić uczciwej konkurencji (m. in. wyrok KIO z 27.03.2015 r., sygn. akt:
KIO 496/15, wyrok SA w Warszawie z 24.01.2012 r., sygn. akt: VI ACa 965/11).
Powyższe stanowisko zostało rozwinięte w wyroku KIO z 07.01.2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 28/07;
KIO/UZP 100/07: "Przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia
w

sposób,

który

mógłby

utrudniać

uczciwą

konkurencję.

Należy

przy

tym

zauważyć,

że przez utrudnienie uczciwej konkurencji należy rozumieć opisywanie przedmiotu zamówienia
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów

lub pochodzenia (z wyjątkiem sytuacji

zastrzeżonych w ustawie), lub poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem oznaczeń
lub parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę), lub konkretny produkt.
W szerokim rozumieniu tego przepisu ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić
w wyniku opisania przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg
wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami
zamawiającego."
Zamawiający może skutecznie zakwestionować zarzut naruszenia art. 99 ust. 4 Pzp jeśli wykaże, że opis
przedmiotu zamówienia ma źródło w jego uzasadnionych potrzebach, przy czym, w przypadku
zamówienia, którego poszczególne części składowe opisane zostały za pomocą wielu parametrów,
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nawet brak spełniania jednego z parametrów pojedynczego produktu niesie skutek niemożności
złożenia oferty w ogóle (oferta taka, co do zasady, będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 Pzp), zatem niezbędne jest wykazanie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia
wszystkich kwestionowanych parametrów (wyrok KIO z 28.09.2011 r.; sygn. akt: KIO 1949/11,
KIO 1954/11). Biorąc pod uwagę zapis art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy
do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności
z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie
określonych zapisów w specyfikacji (zob. Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., II Ca
693/5).
Powyższe zasady odnajdują swoje podstawy w europejskim porządku prawnym, w szczególności
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.)
Aktualnie obowiązująca tzw. Dyrektywa klasyczna akcentuje w sposób szczególny obowiązki podmiotu
zamawiającego w aspekcie zagwarantowania konkurencyjności – vide motyw 74 Preambuły Dyrektywy
2014/24, wskazujący:
(74) Specyfikacje techniczne sporządzane przez publicznych nabywców muszą umożliwiać otwarcie
zamówień publicznych na konkurencję oraz realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
W tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych,
norm i specyfikacji technicznych na rynku, w tym ofert opracowanych na podstawie kryteriów wykonania
związanych z cyklem życia procesu produkcji robót budowlanych, dostaw i usług oraz ich zgodności
z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W związku z powyższym specyfikacje techniczne powinny być opracowywane w taki sposób, aby uniknąć
sztucznego zawężania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę,
odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego
wykonawcę. Opracowanie specyfikacji technicznych pod względem wymagań wydajnościowych
i funkcjonalnych zasadniczo umożliwia optymalne osiągnięcie tego celu. Wymagania funkcjonalne
i odnoszące się do wydajności są również odpowiednim środkiem sprzyjającym innowacji w zamówieniach
publicznych i powinny być stosowane jak najszerzej.
Zgodnie z art. 42 ust 2 Dyrektywy odnoszącym się do wymagań w zakresie specyfikacji technicznych
(opisy przedmiotu zamówienia w nomenklaturze dyrektywnej) - specyfikacje techniczne zapewniają
równy dostęp wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia i nie tworzą nieuzasadnionych
przeszkód dla otwarcia zamówienia publicznego na konkurencję.
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Zgodnie z orzecznictwem KIO zamawiający nie może w sposób dowolny kształtować wymagań SWZ,
ponieważ "ograniczają go w tym zakresie przepisy ustawy zakazujące ograniczenia konkurencji, w sposób
wykraczający poza uzasadnione potrzeby zamawiającego" Wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 roku,
sygn. akt: KIO 2816/11; Wyrok KIO z dnia 25 stycznia 2012 roku, sygn. akt: KIO 91/12; Wyrok KIO
z dnia 18 grudnia 2014 roku, KIO 2559/14.
W tym względzie, z orzecznictwa KIO wynika, że, co prawda, zamawiający ma prawo tak opisać
przedmiot zamówienia, aby zapewnić jak najlepszą realizację swoich potrzeb, niemniej nie jest to prawo
nieograniczone – tak przykładowo wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt: KIO 1694/20.
Swoboda zamawiającego nie może bowiem w sposób nieuzasadniony zawężać kręgu wykonawców,
którzy mogą wykonać przedmiot zamówienia. Zatem, oceniając opis przedmiotu zamówienia pod kątem
zgodności z art. 99 ust. 4 Pzp, należy zawsze ustalić, czemu służą jego poszczególne elementy –
czy są one uzasadnione istotą i celem zamówienia, czy też, nie służąc żadnym obiektywnie
uzasadnionym potrzebom, zawężają krąg wykonawców mogących zamówienie wykonać.
W odniesieniu do kwestii zawężania kręgu wykonawców poprzez nieadekwatny opis przedmiotu
zamówienia, KIO stoi na stanowisku, że "niedopuszczalne jest takie opisanie przedmiotu zamówienia,
które ogranicza możliwość złożenia ofert, a które nie jest konieczne dla zaspokojenia racjonalnych
i obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia
w sposób eliminujący funkcjonujące na rynku rozwiązania, musi więc być w stanie przedstawić racjonalne
i przekonujące wyjaśnienie takiego działania." – tak wyrok KIO z dnia 14 lipca 2020 roku, sygn. akt:
KIO 1066/20; wyrok KIO z dnia 15 czerwca 2020 roku, sygn. akt: KIO 802/20.
Biorąc pod uwagę orzecznictwo KIO, zgodnie z którym, "zasada uczciwej konkurencji oznacza
konieczność zapewnienia w postępowaniu warunków nieskrępowanego, niezakłóconego konkurowania."
(Wyrok KIO z dnia 17 listopada 2015 r. sygn. akt: KIO 2412/15) nie sposób zakwestionować
twierdzenia, że sposób opisu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w SWZ utrudnia uczciwą
konkurencję.
Także nowy Komentarz do ustawy Pzp Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie art. 99 ust 4 Pzp
podkreśla, że:
Dyrektywa klasyczna w motywie 74 preambuły dostrzega tę okoliczność, stwierdzając, że niedopuszczalne
jest zawężenie, które ma charakter „sztuczny”, tzn. faworyzuje (lub dyskryminuje) określonego wykonawcę
lub produkt. Niedopuszczalne jest zatem w świetle art. 99 ust. 4 Pzp zaburzenie konkurencji pomiędzy
wykonawcami, mające swoją genezę w przygotowanym opisie przedmiotu zamówienia, polegające
albo na preferencji w opisie konkretnego wykonawcy lub produktu, albo na niemającym uzasadnieniu
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wyeliminowaniu wykonawcy lub produktu. Poprzez niedopuszczalne preferowanie należy rozumieć
wszystkie zabiegi, przy użyciu dowolnych sposobów opisu przedmiotu zamówienia, które w sposób
nieuzasadniony preferują lub wprost wskazują na konkretnego wykonawcę lub konkretny produkt.
Skutkiem takiego zapisu jest niemożność złożenia oferty zgodnej z tak sformułowanym opisem przedmiotu
zamówienia przez wykonawcę innego niż preferowany lub zaproponowania innego niż preferowany
produkt. Zapisami eliminującymi określone produkty (i określonych wykonawców) będą zaś takie,
które w sposób inny niż odpowiadający zobiektywizowanym i rzeczywistym potrzebom zakupowym
zamawiającego związanym z realizacją przypisanych mu zadań, prowadzą do niemożności złożenia oferty
przez określone grupy wykonawców (i zaproponowania określonych grup produktów). W przypadku
wątpliwości co do prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia weryfikowaniu poddane zostanie,
na ile określony zapis w opisie przedmiotu zamówienia, który preferuje lub eliminuje wykonawcę,
jest zamawiającemu niezbędny dla zrealizowania rzeczywistych potrzeb zakupowych związanych
z realizacją przypisanych mu zadań. W przypadku gdy konkretny opis przedmiotu zamówienia faworyzuje
lub eliminuje wykonawcę lub produkt zapis należy rozpatrywać w kontekście zawężenia konkurencji
w sposób sztuczny, a zatem nieuprawniony. TSUE pośrednio zwrócił na to uwagę, zalecając ostrożność przy
dokonywaniu

drobiazgowego

opisu

przedmiotu

zamówienia,

stwierdzając,

że

im

bardziej

jest on szczegółowy, tym większe jest ryzyko, że wyroby danego producenta będą faworyzowane. Jedną
z miar poprawności dokonania opisu przedmiotu jest zapewnienie zgodności stopnia szczegółowości
z zasadą proporcjonalności, co wymaga w szczególności zbadania, czy ten stopień szczegółowości jest
niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów.
Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że zasadniczym obowiązkiem Zamawiającego jest sporządzenie
opisu

przedmiotu

zamówienia

respektującego

zasady

udzielenia

zamówień

publicznych

przy uwzględnieniu, wyłącznie rzeczywiście uzasadnionych obiektywnymi względami, potrzeb.
W ocenie Odwołującego w przedmiotowym postępowaniu, aktualny opis przedmiotu zamówienia,
w kwestionowanym zakresie, narusza w sposób oczywisty wskazane powyżej zasady udzielania
zamówień publicznych. Wymagania kwestionowane odwołaniem faktyczne eliminują konkurencyjność
postępowania bez merytorycznego uzasadnienia. Modyfikacja SWZ w sposób odpowiadający żądaniu
odwołania pozwoli na przywrócenie zgodności postępowania z wymaganiami uczciwej konkurencji
a jednocześnie nie spowoduje, że tak ukształtowany opis zamówienia nie pokryje faktycznych wymagań
użytkowników. Zatem zdaniem Odwołującego możliwe jest pogodzenie poszanowania zasady
konkurencyjności postępowania z zaspokojeniem uzasadnionych obiektywnie potrzeb Zamawiającego.
Według najlepszej wiedzy Odwołującego aktualny opis przedmiotu zamówienia i zbieg wymaganych
parametrów - pozwala na zaoferowanie wyłącznie serwerów producenta Lenovo.
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3. Kwestionowany opis przedmiotu zamówienia
Zgodnie z SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział II zakres rzeczowy zamówienia
obejmuje następujące urządzenia, będące przedmiotem dostaw:
3.2.8.1. Urządzenia A tj. serwery, których specyfikacja zawarta jest w pkt 8 OPZ;
3.2.8.2. Urządzenia B tj. serwery, których specyfikacja zawarta jest w pkt 9 OPZ.
3.1.

W zakresie Urządzeń A.
3.1.1. Pamięć RAM
Zgodnie z aktualnym SWZ:

Zamawiający wymaga aby serwer posiadał technologie zabezpieczenia pamięci: Extended ECC,
Memory Mirroring, SDDC, Memory Sparing, Lockstep Memory, mechanizm umożliwiający
automatyczne wyłączanie uszkodzonych modułów pamięci RAM i przenoszący przechowywane
w nim dane do innego sprawnego modułu, itp.
Tak określone wymaganie dotyczące pamięci RAM w połączeniu z pozostałymi wymaganiami
OPZ

wskazuje wprost na możliwość zaoferowania w Postępowaniu wyłącznie urządzeń

producenta Lenovo - opis zawiera identyfikację nazw technologii zabezpieczenia pamięci RAM
tego producenta.
Pozostali producenci używają dla identyfikacji porównywalnych zabezpieczeń odmiennej
terminologii. Odwołujący w celu otwarcia postępowania na konkurencję wnosi o dopuszczenie,
poza aktualnym opisem pamięci RAM, jako spełniających wymagania Zamawiającego
także technologii zabezpieczenia pamięci takich jak: Advanced ECC, memory demand and patrol
scrubbing, SDDC, Failed DIMM isolation ,memory mirroring, memory address parity protection,
memory rank sparing, memory thermal throttling.
Rozwiązanie wskazane powyżej stanowi technologię równoważną pod względem zabezpieczania
pamięci RAM. Dopuszczenie rozwiązania o którym mowa powyżej w żaden sposób nie obniża
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wymagań SWZ i gwarantuje uzyskanie najwyższej dostępnej jakości w zakresie technologii
zapieczenia pamięci RAM.
Co prawda Zamawiający w OPZ używa po opisie technologii zabezpieczeń z przywołaniem
konkretnych technologii określenia „itp.” co może sugerować, że dopuszcza aby oferowane
pamięci RAM posiadały także odmienną technologię zabezpieczeń według producenta
oferowanych pamięci, jednak w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości w tym zakresie w fazie
oceny ofert, konieczne stało się wniesienie niniejszego odwołania i uzyskanie potwierdzenia
możliwości zaoferowania również takich zabezpieczeń pamięci jak określone w żądaniu
odwołania jako w pełni zgodnych z SWZ.
3.1.2. Porty
Zamawiający wymaga aby serwer posiadał łącznie min. 3 porty USB w tym min. 1 x USB 3.0
dostępne na froncie obudowy:

Tak określony wymóg w połączeniu z pozostałymi postanowieniami OPZ ogranicza
konkurencję do urządzeń producenta Lenovo (potwierdzenie https://lenovopress.com/lp1392-thinksystem-sr650-v2-server#standard-specifications )
Odwołujący w celu otwarcia postępowania na konkurencyjność wnosi o dopuszczenie możliwości
zaoferowania serwera z wyposażonego w min. 1 x USB 2.0 dostępnego na froncie obudowy jako
równoważnego. Serwery jakie zamierza zaoferować w postępowaniu wyposażone są w większą
niż wymagana ilość portów USB 3.0 jednak porty 3.0 są zlokalizowane wyłącznie na tyle obudowy.
Jak wynika z aktualnie bądź w ostatnim czasie prowadzonych przez innych zamawiających
postępowań o zamówienie publiczne na dostawy analogicznego sprzętu, w zakresie portu USB
z frontu obudowy wymagania dopuszczają ofertowanie urządzeniami wyposażonymi w porty
min. USB 2.0.
Wskazać należy iż wymagania dotyczące Części II jednoznacznie wskazują, iż zaoferowane
serwery będą zamontowane w szafach rack, które są również przedmiotem tego postępowania.
Tak wyposażone szafy wraz ze sprzętem będą ustawione w serwerowni Zamawiającego.
Analizując OPZ w zakresie fizycznego dostępu do serwerów, wynika z niego, że Zamawiający
przewiduje dostęp zdalny tj. po sieci LAN (w szczególności brak w OPZ zdefiniowania konsoli LCD
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oraz przełączników KVM). W związku z powyższym wymaganie przy serwerach portu USB 3.0 na
froncie obudowy nie ma praktycznego uzasadnienia, ponieważ porty USB na froncie obudowy są
zazwyczaj wykorzystywane tylko w celach serwisowych np. do zgrania logów, które zajmują
kilkanaście KB, czy podłączenia klawiatury/myszy USB. Przy takich transferach danych wersja
portu USB nie ma żadnego znaczenia.
Ponadto dotychczas sam aktualny Zamawiający w postępowaniach na analogiczny asortyment
(serwery rack) po pierwsze w ogóle nie stawiał wymagań odnośnie portów USB 3.0 a po drugie
nie stawiał żadnych wymagań i ograniczeń odnośnie ich miejsca montażu.
Tak przykładowo „Dostawa 55 sztuk serwerów wraz z 36-miesięczną gwarancją oraz
24-miesięczną gwarancją na dyski twarde” https://coi.bip.gov.pl/publiccontracts/view/25238

Wprowadzenie wymogu portu USB 3.0 zlokalizowanego na froncie obudowy prowadzi
do bezpośredniego i zbędnego zawężenia możliwości zaoferowania sprzętu większości
producentów serwerów.
Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o dopuszczenie wymogu zamiast:
„min 1x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy”
na
„min 1 x USB dostępne na froncie obudowy”
4.2

W zakresie Urządzeń B.
4.2.1. Pamięć RAM
Zgodnie z aktualnym SWZ:
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Zamawiający wymaga aby serwer posiadał technologie zabezpieczenia pamięci: Extended ECC,
Memory Mirroring, SDDC, Memory Sparing, Lockstep Memory, mechanizm umożliwiający
automatyczne wyłączanie uszkodzonych modułów pamięci RAM i przenoszący przechowywane
w nim dane do innego sprawnego modułu, itp.
Tak określone wymaganie dotyczące pamięci RAM w połączeniu z pozostałymi wymaganiami
OPZ

wskazuje wprost na możliwość zaoferowania w Postępowaniu wyłącznie urządzeń

producenta Lenovo - opis zawiera identyfikację nazw technologii zabezpieczenia pamięci RAM
tego producenta.
Pozostali producenci używają dla identyfikacji porównywalnych zabezpieczeń odmiennej
terminologii. Odwołujący w celu otwarcia postępowania na konkurencję wnosi o dopuszczenie,
poza aktualnym opisem pamięci RAM, jako spełniających wymagania Zamawiającego także
technologii zabezpieczenia pamięci takich jak: Advanced ECC, memory demand and patrol
scrubbing, SDDC, Failed DIMM isolation ,memory mirroring, memory address parity protection,
memory rank sparing, memory thermal throttling.
Rozwiązanie wskazane powyżej stanowi technologię równoważną pod względem zabezpieczania
pamięci Dopuszczenie rozwiązania o którym mowa powyżej w żaden sposób nie obniża wymagań
SWZ i gwarantuje uzyskanie najwyższej dostępnej jakości w zakresie technologii zapieczenia
pamięci RAM.
Co prawda Zamawiający w OPZ używa po opisie technologii zabezpieczeń z przywołaniem
konkretnych technologii określenia „itp.” co może sugerować, że dopuszcza aby oferowane
pamięci RAM posiadały także odmienną technologię zabezpieczeń według producenta
oferowanych pamięci, jednak w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości w tym zakresie w fazie
oceny ofert konieczne stało się wniesienie niniejszego odwołania i uzyskanie potwierdzenia
możliwości zaoferowania również takich zabezpieczeń pamięci jak określone w żądaniu
odwołania jako w pełni zgodnych z SWZ.
4.2.2. Porty
Zamawiający wymaga aby serwer posiadał min. 1 x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy
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Tak określony wymóg w połączeniu z pozostałymi postanowieniami OPZ ogranicza
konkurencję do urządzeń Lenovo (potwierdzenie – https://lenovopress.com/lp1391thinksystem-sr630-v2-server#standard-specifications
Odwołujący w celu otwarcia postępowania na konkurencyjność wnosi o dopuszczenie możliwości
zaoferowania serwera z wyposażonego w min. 1 x USB 2.0 dostępnego na froncie obudowy jako
równoważnego. Serwery jakie zamierza zaoferować w postępowaniu wyposażone są w większą
niż wymagana ilość portów USB 3.0 jednak porty 3.0 są zlokalizowane wyłącznie na tyle obudowy.
Jak wynika z aktualnie bądź w ostatnim czasie prowadzonych przez innych zamawiających
postępowań o zamówienie publiczne na dostawy analogicznego sprzętu, w zakresie portu USB
z frontu obudowy wymagania dopuszczają ofertowanie urządzeniami wyposażonymi w porty
min. USB 2.0.
Wskazać należy iż wymagania dotyczące Części II jednoznacznie wskazują, iż zaoferowane
serwery będą zamontowane w szafach rack, które są również przedmiotem tego postępowania.
Tak wyposażone szafy wraz ze sprzętem będą ustawione w serwerowni Zamawiającego.
Analizując OPZ w zakresie fizycznego dostępu do serwerów, wynika z niego, że Zamawiający
przewiduje dostęp zdalny tj. po sieci LAN (w szczególności brak w OPZ zdefiniowania konsoli LCD
oraz przełączników KVM, które mogłyby być łączone portami USB). W związku z powyższym
wymaganie przy serwerach portu USB 3.0 na froncie obudowy nie ma praktycznego uzasadnienia,
ponieważ porty USB na froncie obudowy są zazwyczaj wykorzystywane tylko w celach
serwisowych np. do zgrania logów, które zajmują kilkanaście KB, czy podłączenia
klawiatury/myszy USB zaś przy takich transferach danych wersja portu USB nie ma żadnego
znaczenia.
Ponadto dotychczas sam aktualny Zamawiający w postępowaniach na analogiczny asortyment
(serwery rack) po pierwsze w ogóle nie stawiał wymagań odnośnie portów USB 3.0 a po drugie
nie stawiał żadnych wymagań i ograniczeń odnośnie ich miejsca montażu.
Tak przykładowo „Dostawa 55 sztuk serwerów wraz z 36-miesięczną gwarancją oraz
24-miesięczną gwarancją na dyski twarde” https://coi.bip.gov.pl/publiccontracts/view/25238
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Wprowadzenie wymogu portu USB 3.0 zlokalizowanego na froncie obudowy prowadzi
do bezpośredniego i zbędnego zawężenie możliwości zaoferowania sprzętu większości
producentów serwerów.
Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o dopuszczenie wymogu zamiast:
„min 1x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy”
na
„min 1 x USB dostępne na froncie obudowy”
4.2.3.Wirtualizator KVM (Openstack)

Zamawiający wymaga zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe o pojemności minimum 400GB
jako cache do Software-Defined Storage. Tak postawione wymaganie ogranicza złożenie
konkurencyjnej oferty wobec czego Odwołujący wnosi

o dopuszczenie także możliwości

zaoferowania serwera, który będzie posiadał zainstalowane dwa dyski typu U.2 NVMe jako cache
do Software-Defined Storage.
Dyski typu U.2 NVMe spełniają wszystkie wymagania i parametry wydajnościowe, a ponadto złącze
U.2 pozwala na wykorzystanie go do rozbudowy o dyski SAS /SATA.
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4.2.4 Serwery obsługujące wirtualizator Vmware
4.2.4.1 Dyski twarde
Zamawiający wymaga zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe o pojemności minimum 400GB
jako cache do Software-Defined Storage.

Tak postawione wymaganie ogranicza złożenie konkurencyjnej oferty wobec czego Odwołujący
wnosi

o dopuszczenie także możliwości zaoferowania serwera, który będzie posiadał

zainstalowane dwa dyski typu U.2 NVMe jako cache do Software-Defined Storage.
Dyski typu U.2 NVMe spełniają wszystkie wymagania i parametry wydajnościowe a ponadto złącze
U.2 pozwala na wykorzystanie go do rozbudowy o dyski SAS /SATA.
4.2.5 Serwery obsługujące wirtualizator Hyper-V
4.2.5.1. Dyski twarde
Zamawiający wymaga zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe o pojemności minimum 400GB
jako cache do Software-Defined Storage.

Tak określone wymaganie ogranicza złożenie konkurencyjnej oferty wobec czego Odwołujący
wnosi o dopuszczenie także możliwości zaoferowania serwera który zamiast dwóch dysków M.2
będzie posiadał zainstalowane dwa dyski typu U.2 NVMe jako cache do Software-Defined Storage.
Dyski typu U.2 NVMe spełniają wszystkie wymagania i parametry wydajnościowe a ponadto złącze
U.2 pozwala na wykorzystanie go do rozbudowy o dyski SAS /SATA.
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W ocenie Odwołującego żądania odwołania w przypadku ich uwzględnienia gwarantują, że objęty
przedmiotem oferty sprzęt spełni wszystkie wymagania Zamawiającego bez uszczerbku dla jakości
i zasługujących na ochronę parametrów technicznych i funkcjonalnych serwerów a otwarcie postępowania
na konkurencję przyczyni się w sposób bezpośredni do wyboru obiektywnie najkorzystniejszej oferty.
Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi jak na wstępie.

Z poważaniem

Załączniki:
1. Dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2. Aktualny odpis z KRS Odwołującego;
3. Potwierdzenie przesłania kopii odwołania Zamawiającemu.
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