Katowice, dnia: 01.12.2017 r.

WT-I.2370.16.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu ofert.
Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.).- przetarg nieograniczony na realizację zadania: „Dostawa 2 serwerów wraz
z akcesoriami na potrzeby wdrożenia systemu EZD”.
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. Zgodnie z metodyką oceny punktowej ofert pod względem kryteriów oceny ofert największą
ilość punktów uzyskała oferta: Centrum komputerowe Planeta Marcin Dejas; ul. Piwna 32;
43-100 Tychy
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów w ocenie ofert podlegających ocenie, wg
zastosowanego, jednakowego dla wszystkich wykonawców wzoru określonego w SIWZ
przy obliczaniu punktów za kryteria oceny ofert, tj.: Cena oraz dodatkowa gwarancja.
3. Ocena ofert podlegających ocenie punktowej wg parametrów oceny ofert:
Parametr oceny:
Parametr oceny: Cena ( 60 punktów )

Oferta nr 1

Cena
128 584,20

Punkty
60

Parametr oceny: dodatkowa gwarancja
1. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiące – 0,00 pkt.
2. Dodatkowa 12 miesieczna gwarancja do wymaganej minimalnej gwarancji ( łącznie
48 miesiecy) – 20,00 pkt.
3. Dodatkowa 24 miesieczna gwarancja do wymaganej minimalnej gwarancji ( łącznie
60 miesiecy i więcej) – 40,00 pkt.

4. Wykonawca, który zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy otrzyma w kryterium
„dodatkowa gwarancja“ 40,00 pkt.

Oferta nr 1

Gwarancja w mc
60

Punkty
40

4. Komisja Przetargowa informuje że na tym etapie oceny ofert żaden z Wykonawców nie
kwalifikuje się do wykluczenia.
W toku przedmiotowego postępowania odrzucono oferty numer 2 i 3 złożone przez Firmy:
Virtual Technologies sp. z o.o.; ul. Damrota 6/301; 40-022 Katowice;
Domino Computer Jarosław Myśliński; ul. Podgórska 5; 05-119 Legionowo
Oferty odrzucone nie podlegały klasyfikacji punktowej
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) w postępowaniu
o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 2
serwerów wraz z akcesoriami na potrzeby wdrożenia systemu EZD”, Zamawiający –
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, 40-042
Katowice zawiadamia:
o odrzuceniu oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę:
Domino Computer Jarosław Myśliński; ul. Podgórska 5; 05-119 Legionowo
Podstawa prawna:
Art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp
Uzasadnienie faktyczne :
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.
oraz o odrzuceniu oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
Virtual Technologies sp. z o.o.; ul. Damrota 6/301; 40-022 Katowice
Podstawa prawna:
Art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp
Uzasadnienie faktyczne :
- Zaoferowany serwer nie spełnia wymagań opisanych w 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.”
Zamawiający dnia 28.11.2017 r. wezwał w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p. wykonawcę Virtual
Technologies sp. z o.o.; ul. Damrota 6/301; 40-022 Katowice do wyjaśnienia treści oferty w w/w
zakresie. Wyjaśnienia przesłane dnia 30.11.2017 r. nie pozwalają stwierdzić, że oferta
wykonawcy jest zgodna z zapisami SIWZ.
5. Zamawiający pismem z dnia: 28 listopada 2017 r. wezwał w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.
wykonawcę Centrum komputerowe Planeta Marcin Dejas; ul. Piwna 32; 43-100 Tychy do
uzupełnienia dokumentów zgodnie z punktami 8.4; 8.5 oraz 8.11 SIWZ. Przedmiotowe
dokumenty zostały uzupełnione w dniu 1 grudnia 2017 r.
6. Zamawiający na podstawie art. 94 ust 1 Ustawy PZP zawarze umowę w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, z wybranym
Wykonawcą: Centrum komputerowe Planeta Marcin Dejas; ul. Piwna 32; 43-100 Tychy –
Oferta nr 1, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty (przy założeniu że zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej).
7. Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
o terminie i miejscu podpisania umowy.
8. Zawarcie umowy musi być poprzedzone wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy o wartości 12 858,42 PLN (słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem
złotych 42/100).
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