Warszawa, dnia 11.09.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U.623/2018

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „dostawa
kompleksowego środowiska serwerowego”. (Nr sprawy SPZOZ.U.623/2017) do realizacji
przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę:
AMTS Polska sp. z o.o., 02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 296

Zestawienie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oferta nr 1 – Bezpieczne.it sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 20a, cena oferty –
369.000,00 zł.
Oferta nr 2 – AMTS Polska sp. z o.o., 02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 296, cena oferty
– 793.350,00 zł.

Wykonawcy wykluczeni :
--------------Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :
Oferta nr 1 – Bezpieczne.it sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 20a
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3.

Wykonawca złożył ofertę, w której zaproponował m.in. dostawę oprogramowania
analitycznego o nazwie „Tibco Spotfire”, którego wytwórcą jest Tibco Software Inc.
Oprogramowanie „Tibco Spotfire” nie odpowiada jednak wymaganiom określonym w
części drugiej opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, a
mianowicie ustalonego w pkt 34 wymogu dla warstwy analityczno-raportowej,
polegającego na wsparciu wielu wersji językowych interfejsu, w tym dostępności wsparcia
dla języka polskiego. Oprogramowanie to według źródła ze strony jego producenta: https://
docs.tibco.com/pub/sfire-analyst/7.14.0/doc/pdf/TIB_sfire=lp_7.14.0_installation.pdf
oprócz wersji angielskojęzycznej zawiera pakiety językowe: francuski, niemiecki, włoski,
japoński, koreański, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony i hiszpański. Nie ma pośród
nich wersji polskojęzycznej, co jednoznacznie wyklucza możliwość wsparcia
oprogramowania analitycznego w języku polskim.
Z tych przyczyn oferta nr 1 podlega odrzuceniu.
Wybór Wykonawcy.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami
i ich wagami:
- kryterium CENA – waga 50, maksymalna ilość punktów 50,
- kryterium DEDUPLIKACJA/KOMPRESJA ONLINE – waga 20, maksymalna ilość
punktów 20,
- kryterium DEDUPLIKACJA/KOMPRESJA SPRZĘTOWA ONLINE – waga 20,
maksymalna ilość punktów 20,
- kryterium GWARANCJA – waga 5, maksymalna ilość punktów 5,
- kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – waga 5, maksymalna ilość punktów 5,
Kryterium CENA obliczono według następującego wzoru:
cena zaoferowana najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
Oferta nr 2
najniższa cena 793.350,00 zł, cena badanej oferty 793.350,00 zł.
793.350,00 zł x 100 x 50
793.350,00zł

= 50,0 pkt.

Kryterium DEDUPLIKACJA/KOMPRESJA ONLINE:
Oferta nr 2: Wykonawca oferuje rozwiązanie umożliwiające deduplikację/kompresję online,
Komisja przyznała ofercie 20pkt.
Kryterium DEDUPLIKACJA/KOMPRESJA SPRZĘTOWA ONLINE:
Oferta nr 2: Wykonawca oferuje rozwiązanie umożliwiające deduplikację/kompresję
sprzętową online, Komisja przyznała ofercie 20pkt.
Kryterium GWARANCJA obliczono według następującego wzoru:

Oferta nr 2
K4 = Gb / Gn x 5,
gdzie:
K4 - wartość punktowa ocenianej oferty w kryterium okres gwarancji
Gb – 36 miesięcy
Gn – 36 miesięcy
K4 = 36 / 36 x 5 = 5pkt
Kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA obliczono według następującego wzoru:
Oferta nr 2
K5 = Tn/ Tb x 5,
gdzie:
K5 - wartość́ punktowa ocenianej oferty w kryterium terminu wykonania zamówienia
Tn – 40 dni
Tb – 40 dni.
K5 = 40 / 40 x 5 = 5pkt
Zestawienie uzyskanych punktów przez Wykonawców.
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