URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO -II - 370/ZZP-3/51/13

Szczecin, dnia 14.11.2013r

WYNIK POSTĘPOWANIA

Dotyczy:

postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego, serwera plików, systemu
zbierania logów oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb UMS nr sprawy POII-370/ZZP-3/51/13

Na
podstawie
Ustawy
z
dnia
29.01.2004r.
Prawo
zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907) Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę sprzętu komputerowego, serwera plików, systemu zbierania logów
oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb UMS

W przedmiotowym postępowaniu złożono siedem ofert:

1. PZ ENERGY Przemysław Zambrzycki
ul. Górki 16c
05-300 Mińsk Mazowiecki,
Cena brutto część 3 – 11 523,22 zł
2. NBIT – Jarosław Jenczmionka,
ul. Metalowców 13a
41-500 Chorzów
Cena brutto część 2 – 44 784,30zł
3. TRUECOM Sp. z o.o.
ul. Swarzewska 43
81-059 Gdynia
Cena brutto część 2 – 47 276,28 zł
4. RADUNIX Gromniak Spółka Jawna
ul. Unisław 13 cd
71-402 Szczecin
Cena brutto część 1 – 57 971,13 zł
5. SOFTINET S.C. Krzysztof Bojar, Piotr Szymański
ul. Wygonowa 12C
05-840 Brwinów
Cena brutto część 2 – 44 563,23 zł
6. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna
ul. Kościuszki 1
26-600 Radom,
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Cena brutto część 1 – 58 548,00 zł
7. EL-TORO Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna,
ul. Racławicka 23
73-110 Stargard Szczeciński
Cena brutto część 1 – 57 225,75 zł
Cena brutto część 2 – 46 309,50 zł
Cena brutto część 3 – 5 918,76 zł

Zamawiający postanowił odrzucić:
1. W części I ofertę nr 6 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna, ul.
Kościuszki 1, 26-600 Radom , na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem
art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp. W ofercie Wykonawcy brak specyfikacji producenta
oferowanego sprzętu, która była wymagana zgodnie z rozdziałem V ust.3 pkt.3 SIWZ.
2. W część I ofertę nr 7 EL-TORO Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna, ul.
Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy
Pzp, - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z
zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp.
Zaproponowany przez Wykonawcę Dysk twardy wewnętrzny WD AV-GP 3TB nie
odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ. W specyfikacji producenta
brak konkretnego wskazania na przystosowanie tego dysku do pracy w systemach NAS.
Zaoferowany dysk, w przesłanej specyfikacji producenta nie wskazuje na żadne
technologie przystosowujące go do pracy w systemach NAS, ponadto w pozycji „Zgodność”
jest wskazanie na prace w systemach audio-wideo cyt:” Napęd został przetestowany pod
kątem współpracy z różnymi produktami audio-wideo, w tym przystawkami STB,
nagrywarkami DVD i znanymi systemami telewizji przemysłowej”. Dysk ten w swoim opisie
wskazuje na przystosowanie go do pracy ciągłej w systemach audio-wideo ( niezawodna
transmisja wideo w pracy ciągłej 24x7 ). Na stronie producenta oferowanego dysku
znajduję się oddzielna zakładka „ Dyski wewnętrzne / NAS” w której to znajdują się dyski
posiadające specjalne technologie przystosowujące do pracy w systemach NAS.
Przesłana lista obsługiwanych dysków przez produkty firmy Synology , jest listą dysków
działających w tych systemach, dysk działający nie jest równoznaczny z przystosowanym
do pracy w systemach NAS – a takiego wymagał Zamawiający. Lista ta zawiera również
dyski przeznaczone do pracy w komputerach. W liście tej zaoferowany dysk ma klasę
„Monitoringu” a nie „ NAS”. Dodatkowo informujemy, że na liście kompatybilności systemów
NAS firmy QNAP zaoferowany dysk nie występuje
Zamawiający postanowił wybrać:
W części I ofertę nr 4 RADUNIX Gromniak Spółka Jawna, ul. Unisław 13 cd, 71-402
Szczecin, cena brutto część 1 – 57 971,13 zł
W części II ofertę nr 5 SOFTINET S.C. Krzysztof Bojar, Piotr Szymański, ul. Wygonowa
12C, 05-840 Brwinów, cena brutto część 2 – 44 563,23 zł
W części III ofertę nr 7 EL-TORO Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna, ul. Racławicka
23, 73-110 Stargard Szczeciński cena brutto część 3 – 5 918,76 zł
Uzasadnienie wyboru:
Powyższe oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, są
zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907). Kryterium
oceny ofert stanowiła najniższa cena brutto dla każdej części zamówienia - 100%
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Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych
postępowaniach.
Równocześnie zwracamy się z prośbą
do wyłonionych Wykonawców o kontakt z
Zamawiającym, w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.

Z poważaniem

Andrzej Borowiec
Dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie
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