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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.39.2020
Centralny Ośrodek Informatyki informuje, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „Ustawa Pzp”,
że unieważnia postępowanie na świadczenie wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy dla
dwóch macierzy dyskowych Hitachi VSP, COI-ZAK.262.39.2020.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
Z uwagi na fakt, że producenckie wsparcie techniczne w zakresie macierzy posiadanych przez
Zamawiającego wygasło, brak jest możliwości zakupienia dla nich wsparcia na poziomie producenckim.
W związku z tym nie jest możliwe wykonanie zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego
wyrażonymi w opisie przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie wsparcia technicznego
producenta, co skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania. Bez wsparcia producenckiego
nie sposób zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych zawartych na macierzach, a bezpieczeństwo i
nieprzerwany dostęp do danych jest fundamentem funkcjonowania macierzy klasy Enterprise
(takiej klasy są posiadane macierze Hitachi VSP). Wsparcie producenckie zapewnia również bieżące
poprawki zainstalowanego oprogramowania pokładowego (firmware), a także nieprzerwaną ciągłość
dostępności wszystkich niezbędnych części zamiennych oraz dodatkowo wsparcie inżynierów
producenta w przypadku analizy nieprawidłowości funkcjonowania macierzy (sytuacji
niestandardowych).
Po upłynięciu cyklu wsparcia macierzy (po tzw. End of Support) świadczone jest wsparcie partnerskie,
które nie zaspokaja potrzeb Zamawiającego. Wsparcie tego typu jest w znacznym stopniu ograniczone,
gdyż polega wyłącznie na wymianie uszkodzonych elementów na części zamienne zgromadzone przez
wykonawcę lub na części odnowione przez producenta bez gwarancji dostępności i pełnej
kompatybilności części zamiennych, co niesie za sobą duże ryzyko nie osiągnięcia wymaganych czasów
naprawy. Z uwagi na funkcje jakie macierze pełnią w środowisku Zamawiającego konieczne jest
zapewnienia wsparcia na poziomie producenckim.
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Tym samym, brak jest podstaw do prowadzenia postępowania, w ramach którego Zamawiający może
uzyskać wsparcie techniczne co najwyżej na poziomie partnerskim. Decyzja Zamawiającego jest zgodna
z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, które wymagają, aby wydatki były dokonywane w
sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów - art. 44 ust. 3 pkt 1)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, kontynuowanie niniejszego postepowania nie leży w interesie
publicznym, z uwagi na konieczność zapewnienia producenckiego wsparcia technicznego.
Kontynuowanie postepowania wobec ww. okoliczności należałoby również ocenić negatywnie z
punktu widzenia ww. zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych.
W tym stanie rzeczy, Zamawiający orzeka jak na wstępie.
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