
 

 
 

PAO/X/MS/207/2018 

Warszawa, dnia 05 grudnia 2018 r. 

 

WYKONAWCY 

wg rozdzielnika 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia 20/dost./2018) 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1896), zwanej dalej ustawą Pzp - przekazuję informację  

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 1, złożoną przez: 

Decsoft S.A. 

Aleje Jerozolimskie nr 179, lok. poziom +2, 

02-222 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest 

zgodna z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

z punktu widzenia kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ – kryteriami oceny ofert były: 

cena (o wadze 60%), dodatkowe funkcjonalności (o wadze 20%) oraz wsparcie techniczne 

(gwarancja) (o wadze 20%).  

Ofercie przyznano 80,00 punktów 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: 
Liczba 

przyznanych 

punktów 
Cena – 60 

% 

Dodatkowe 

funkcjonalności 

– 20% 

Wsparcie 

Techniczne 

(gwarancja) 

– 20% 

1 

Decsoft S.A. 

Aleje Jerozolimskie nr 

179, lok. poziom +2, 

02-222 Warszawa 

60,00 20,00 0,00 80,00 

2 

Statim Piotr Wypijewski 

ul. Głogowska 3 

01-743 Warszawa 

Oferta odrzucona  



 

 
 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono 

poniższą ofertę: 

Oferta Wykonawcy: 

Statim Piotr Wypijewski 

ul. Głogowska 3 

01-743 Warszawa 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował 3 węzły serwera Dell VXRail E 560, które 

mają być wyposażone w dyski SSD zabezpieczone przez RAID 6.  Powyższe rozwiązanie nie 

zapewnia uzyskanie środowiska o wysokiej dostępności (HA) oraz wymagano by:  

Wysoka dostępność pamięci masowej (storage) zapewniała: 

a) Tolerancję utraty, co najmniej dwóch dowolnych dysków z danymi maszyn wirtualnych 

bez wpływu na ciągłość działania maszyn wirtualnych. 

b) Tolerancję utraty jednego serwera — węzła (np. wyłączenie lub awaria) następującą po 

utracie dwóch dysków z pkt. a. Takie zdarzenie nie może doprowadzić do utraty danych 

oraz musi umożliwiać wznowienie maszyn wirtualnych uruchomionych przed zdarzeniem 

na uszkodzonym bądź niedostępnym serwerze (patrz pkt 13 SOPZ). 

Zaproponowana przez Wykonawcę konfiguracja nie spełnia ww. warunku (Wykonawca, 

aby spełnić wymagania zawarte w SIWZ musiałby zaproponować 6 węzłów lub dyski 

powinny być zabezpieczone przez RAID 1).  

Tym samym treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1.  Decsoft S.A., Aleje Jerozolimskie nr 179, lok. poziom +2, 02-222 Warszawa 

2. Statim Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa 


