Województwo Wielkopolskie
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

28.09.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostarczenie,
skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa,
przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe
do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).

ZNAK SPRAWY SzW/5/2018

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień, Zamawiający informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostarczenie urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich,
drukarek i skanerów w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu
województwa

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Wykonawca:
TRECOM Poznań Sp. z o. o., ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów.
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Nr
oferty
1

2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
S&T Services Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
Konsorcjum:
Lider:
COMP S.A.
ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa
Partner:
JAROSŁAW KAŹMIERCZAK „HARDSOFTTELEKOM” – partner
ul. Namysłowska 17/19 60-166 Poznań

Cena

1*

2*

3*

Łączna
punktacja

-

-

-

-

-

24 444 318,90 zł
(49,34 pkt)

Wariant C
(1095dni)
(30 pkt)

Tak
(7 pkt)

Tak
(3 pkt)

89,34

Tak
(7 pkt)

Tak
(3 pkt)

88,32

Tak
(7 pkt)

Tak
(3 pkt)

97,44

-

-

-

Tak
(7 pkt)

Tak
(3 pkt)

100

Tak
(7 pkt)

Tak
(3 pkt)

88,24

Tak
(7 pkt)

Tak
(3 pkt)

95,16

3

Comarch Polska SA
Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków

24 958 512,92 zł
(48,32 pkt)

4

Konwerga Sp. z o. o.
ul. Janikowska 21 61-070 Poznań

20 994 954,87 zł
(57,44 pkt)

5

Integrated Solutions Sp. z o. o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

6

TRECOM Poznań Sp. z o. o.
ul. Czyżewska 10 02-908 Warszawa

20 099 405,40 zł
(60 pkt)

7

IT-tender Sp. z o. o.
ul. Zakładowa 17, 62-064 Plewiska

24 999 983,70 zł
(48,24 pkt)

8

Maxto Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S. K. A.
ul. Willowa 87 32-085 Modlniczka

21 864 984,30 zł
(55,16 pkt)

-

Wariant C
(1095dni)
(30 pkt)
Wariant C
(1095dni)
(30 pkt)
Wariant C
(1095dni)
(30 pkt)
Wariant C
(1095dni)
(30 pkt)
Wariant C
(1095dni)
(30 pkt)

1* - Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji
2* - Serwery w konfiguracji zapewniającej możliwość rozbudowy pamięci RAM do 512 GB bez konieczności
wymiany zainstalowanych w nich kości pamięci
3* - Rozwiązanie do wirtualizacji sieci (SDN) jest zarządzane z wykorzystaniem narzędzia do zarządzania
platformą wirtualizacji zasobów sprzętowych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, dokonał odrzucenia
następujących ofert w przedmiotowym postępowaniu:
 Oferta Wykonawcy: S&T Services Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
została odrzucona z uwagi na niezgodność treści oferty z zapisami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie:
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a) załącznika numer 7 do OPZ – Macierz 500T. Zaoferowana przez Wykonawcę
macierz nie spełnia warunku w zakresie możliwości rozbudowy do co najmniej 264
napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez
dodawanie półek i dysków);
b) załącznika numer 12 do OPZ - System kopii zapasowych maszyn wirtualnych.
Zaoferowany przez Wykonawcę System kopii zapasowych maszyn wirtualnych
wymaga instalowania stałych agentów wymagających wdrożenia i uaktualniania
wewnątrz maszyny wirtualnej, przez co nie spełnia wymagań Zamawiającego.
 Oferta Wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230
Warszawa została odrzucona z uwagi na niezgodność treści oferty z zapisami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w zakresie:
a) załącznika numer 16 do OPZ – Router typ B. Zaoferowany przez Wykonawcę w
pierwotnie złożonej ofercie router nie spełnia warunku w zakresie maksymalnej
wysokości pojedynczego urządzenia (2U).
b) załącznika numer 19 do OPZ – Szafa rack. Zaoferowana przez Wykonawcę w
pierwotnie złożonej ofercie szafa nie spełnia warunku w zakresie wymaganych
wymiarów to jest w zakresie głębokości przedmiotowej szafy.
Ponadto Zamawiający informuje o nieodtajnieniu ofert następujących wykonawców:






S&T Services Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa;
Konwerga Sp. z o. o., ul. Janikowska 21, 61-070 Poznań;
Integrated Solutions Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa;
IT-tender Sp. z o. o., ul. Zakładowa 17, 62-064 Plewiska;
Maxto Sp. z o.o. S. K. A., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka.

Oferty te zastrzeżone zostały przez wskazanych wykonawców, na podstawie art. 8 ust. 3
ustawy Pzp, jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W korespondencji
prowadzonej z Zamawiającym, wskazani wykonawcy podtrzymali swoje stanowisko, iż oferta
ich w całości lub części jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
Zamawiający udostępnił oferty wykonawcy w zakresie w jakim nie były one objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa zgodnie z zastrzeżeniem w tym zakresie złożonym przez poszczególnych
wykonawców.
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