
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 16 lipca 2020 r. 
 
 
 

  Zawiadomienie o wyborze oferty   

 

dot.: numer sprawy: 32/BP/SMUP/POWER/PN/2020 

Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania 
Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego 
narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych 
– wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”, 
numer sprawy: 32/BP/SMUP/POWER/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 092-219027 z dnia  
12-05-2020 r. 

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o .o. 
ul. Św. Antoniego 7 
50-073 Wrocław 
 
Uzasadnienie:  
Oferta złożona w postępowaniu wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były:  

1) Kryterium nr 1  Cena brutto oferty „C” 60% 

2) Kryterium nr 2  Funkcjonalność urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją „FD” 19% 

3) Kryterium nr 3 Funkcjonalność infrastruktury serwerowo-sieciowej oraz serwerów „FS” 6% 

4) Kryterium nr 4 Okres dodatkowej bezpłatnej gwarancji „G” 15% 
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Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz Jego oferta 
przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym 
postępowaniu.  

Wykonawca w złożonej ofercie, w ramach kryteriów oceny ofert otrzymał: 
1) w kryterium nr 1 – 59,69 punktów, za zrealizowanie zamówienia za kwotę 242.310,00 zł brutto, 
2) w kryterium nr 2 – łącznie 19,00 punktów, w tym za: 

a) 4,00 punkty – za zadeklarowanie urządzenia, które będzie realizować zabezpieczenie RAID-6 z 
wykorzystaniem dedykowanego układu sprzętowego, zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się realizacji 
zabezpieczenia RAID-6 w sposób programowy na poziomie wewnętrznego systemu operacyjnego 
urządzenia,  

b) 4,00 punkty – za zadeklarowanie dostarczenia urządzenia, które będzie umożliwiać udostępniania 
zasobów w trybie VTL po protokole iSCSI, 

c) 6,00 punktów – za zadeklarowanie dostarczenia urządzenia, w którym technologia deduplikacji będzie 
wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku o średniej wielkości co najwyżej 
4kB, 

d) 2,00 punkty – za zadeklarowanie dostarczenia urządzenia, które będzie mieć możliwość zarządzania 
poprzez pojedynczy interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej grupą co najmniej czterech 
niezależnych urządzeń, 

e) 3,00 punkty – za zadeklarowanie dostarczenia urządzenia, które będzie umożliwiać sprzętową replikację 
danych na przestrzeń dyskową udostępnianą przez dostawców chmury publicznej takich jak AWS i Azure, 
z zastrzeżeniem, że replikacja musi odbywać się bezpośrednio na zasób obiektowy dostawcy chmury 
publicznej bez udziału dodatkowych urządzeń pośredniczących oraz dane przechowywane w chmurze 
muszą pozwalać na pełne ich odtworzenie niezależnie od stanu źródłowego urządzenia backupu 
dyskowego, 

3) w kryterium nr 3 – łącznie 6,00 punktów, w tym: 
a) 2,00 punkty – za zadeklarowanie zapewnienia możliwości obsługi procesorów 205W bez żadnych 

ograniczeń konfiguracyjnych (odnośnie konfiguracji serwera jak i konfiguracji obudowy na serwery, 
ograniczenia co do ilości montowanych serwerów), zaoferowane serwery obsługujące procesory o mocy 
powyżej 200W bez żadnych ograniczeń konfiguracyjnych (takich jak np. brak możliwości zastosowania 
kontrolera i dysków lokalnych w serwerze), 

b) 2,00 punkty – za zadeklarowanie dostarczenia infrastruktury zajmującej w szafie rack nie więcej niż 20U, 
c) 2,00 punkty – za zadeklarowanie, że każdy z wewnętrznych modułów pamięci masowej SAS będzie 

umożliwiać instalację do min 30 dysków bez konieczności dodawania jakichkolwiek elementów 
sprzętowych, 

4) w kryterium nr 4 – 10,00 punktów, za zadeklarowanie dodatkowego 6 miesięcznego okresu bezpłatnej 
gwarancji powyżej minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji, udzielonej na wszystkie urządzenia 
dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

W ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 94,69 punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem określonym  
w pkt 14.2 SIWZ. 

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:  
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Termin zawarcia umowy: 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy,  
tj. po upływie 10 dniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

Pouczenie o możliwości wniesienia odwołania: 
Wykonawcy wobec wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy. Odwołanie 
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo  
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego 


	Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówieni...

		2020-07-16T17:30:03+0200




