UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Województwo Kujawsko-Pomorskie, które wykonuje zadania
przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy gdy jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia Zgodnie art. 91 ust 1 Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W ramach wszczętego uchwałą Nr 40/1943/18 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 17 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz
skanerów dokumentów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
dokonano otwarcia ofert. W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr
Nazwy (firmy) i adresy Cena ofertowa konfiguracja macierzy dyskowej 40%
oferty wykonawców, którzy złożyli brutto - 60%
oferty w terminie
1
Grey DOT sp. z o.o.
wielkości pamięci RAM na każdym
Al. Jerozolimskie 85 lok 21
kontrolerze
1.538.730,00 zł
02-001 Warszawa
zaoferowanie macierzy z dwoma
kontrolerami wyposażonymi w 64 GB
pamięci RAM na każdym kontrolerze
funkcjonalności agregacji macierzy
dyskowej
zaoferowanie macierzy posiadającej
funkcjonalności agregacji macierzy
dyskowych
wydajnościowe macierzy dyskowej
zaoferowanie macierzy dyskowej
spełniającej wymaganie ilości operacji
I/O na sekundę - minimum 50000
operacji I/O na sekundę
2
IT SERWIS Sp. z o.o.
1.092.572,10 zł
wielkości pamięci RAM na każdym
ul. Żołnierska 5a
kontrolerze
71-210 Szczecin
zaoferowanie macierzy z dwoma
kontrolerami wyposażonymi w 64 GB
pamięci RAM na każdym kontrolerze

3

XCOMP Sp. z o.o. sp.k.
ul. Białowieska 6b
71-010 Szczecin

1.306.485,09 zł

funkcjonalności agregacji macierzy
dyskowej
zaoferowanie macierzy posiadającej
funkcjonalności agregacji macierzy
dyskowych
wydajnościowe macierzy dyskowej
zaoferowanie macierzy dyskowej
spełniającej wymaganie ilości operacji
I/O na sekundę - minimum 50000
operacji I/O na sekundę
wielkości pamięci RAM na każdym
kontrolerze
zaoferowanie macierzy z dwoma
kontrolerami wyposażonymi w 64 GB
pamięci RAM na każdym kontrolerze
funkcjonalności agregacji macierzy
dyskowej
zaoferowanie macierzy posiadającej
funkcjonalności agregacji macierzy
dyskowych
wydajnościowe macierzy dyskowej
zaoferowanie macierzy dyskowej
spełniającej wymaganie ilości operacji
I/O na sekundę - minimum 50000
operacji I/O na sekundę

Wyniku dokonanej analizy oferty jak i odpowiedzi na wezwanie Zamawiający odrzucił ofertę
Wykonawcy IT Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 5a, ponieważ
ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jednocześnie zobligowany jest unieważnić przedmiotowe postępowanie,
ponieważ ceny pozostałych złożonych ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Ocena skutków regulacji:
Należy zwolnić środki spod rezerwacji.

