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Ogłoszenie nr 510051023-N-2020 z dnia 20-03-2020 r.
Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa z wdrożeniem
Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzącego
platformę sprzętową dla SOC.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510034-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer
identyfikacyjny 21173200000000, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 717 359 301, e-mail zamowienia@nszw.pl, faks 717 359 300.
Adres strony internetowej (url): http://www.nszw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR
oraz serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/4/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów
SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzący platformę sprzętową dla SOC do
budynku szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2. 2. Przedmiot zamówienia
został podzielony na dwie następujące części : 1) część 1 - dostawa z wdrożeniem Systemu do
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analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR, w szczególności: a) dostawa Systemu
do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR wraz z licencjami pozwalającymi
na wykorzystanie Systemu dla min. 200 punktów końcowych, b) wdrożenie Systemu wraz z
certyfikowanymi szkoleniami, c) 12 – miesięczne wsparcie techniczne producenta umożliwiające
aktualizację do najnowszej wersji, zgłaszanie i naprawę błędów. 2) część 2 - dostawa serwera
tworzący platformę sprzętową dla SOC, w szczególności: a) dostawa serwera tworzącego platformę
sprzętową dla SOC wraz z rozszerzeniem licencji na system backupu oraz niezbędnym osprzętem i
peryferiami do prawidłowej instalacji w serwerowni Zamawiającego, b) zapewnienie nieodpłatnych
aktualizacji firmware do najnowszej wersji przez okres minimum 36 miesięcy, c) zapewnienie
nieodpłatnego wsparcia serwisowego świadczonego przez producenta oprogramowania oraz
zapewnienie napraw wszystkich usterek zgłoszonych w trakcie trwania wsparcia serwisowego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV: 48820000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: System do analizy incydentów SIEM z
elementami automatyzacji SOAR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 180000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: eWINit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościerzyńska 32
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Kod pocztowy: 51-416
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 219889.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219889.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219889.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Serwer tworzący platformę sprzętową dla SOC
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie w części 2 obejmującej dostawę serwera tworzącego platformę
sprzętową dla SOC, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone
jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w części 2, w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni (SIWZ) z opisu przedmiotu zamówienia nie wynikało
wprost, iż Zamawiający jest użytkownikiem komercyjnym i nie mieści się w żadnej kategorii
podmiotów uprawnionych do użytkowania licencji przeznaczonych specjalnie dla użytkowników
sektora publicznego. Zamawiający otrzymał 4 oferty z punktu widzenia formalnego poprawne, jednak
z ich treści wynika, iż Wykonawcy oferują rożne typy licencji, zarówno przeznaczone dla
użytkowników sektora publicznego jak i komercyjnych, przez co porównanie tych ofert nie jest
możliwe. Rodzaj licencji jest istotnym składnikiem oferty mającym wpływ na jej cenę. Zgodnie z art.
140 ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie, dlatego na tym etapie postępowania żadna ze stron nie może
zmienić zakresu świadczenia Wykonawcy.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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