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2019/S 082-194555

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska-Jurga
Tel.: +48 618410686
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Faks: +48 618418823
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl
/pn/powiat_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
/pn/powiat_poznan

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup macierzy dyskowej wraz z autoryzowanym szkoleniem oraz dwóch
przełączników SAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Numer referencyjny: ZP.272.00023.2019, ZP.ZD-00247/19

II.1.2) Główny kod CPV
30233000

Dostawy - 194555-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194555-2019:TEXT:PL...

1 z 5 26.04.2019, 09:49



II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup macierzy dyskowej wraz z autoryzowanym szkoleniem oraz dwóch
przełączników SAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.Zamawiający
wymaga zagwarantowania 60 miesięcy usługi serwisowej oraz przeprowadzenia
autoryzowanego szkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy OPZ zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ.Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. W przypadku powołania się na rozwiązania
równoważne Zamawiający wymaga, aby macierz pozwalała na alokację 100 %
pojemności użytecznej tj. min. 30TiB zachowując wymaganą wydajność. Jeżeli
macierz nie spełnia tego warunku, dopuszcza się rozwiązanie równoważne
polegające na dostarczeniu macierzy o większej niż 30TiB pojemności użytecznej,
dla której wydajność jest spełniona w zakresie alokacji od 0 do 30TiB pojemności
użytecznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000
32420000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup macierzy dyskowej wraz z autoryzowanym szkoleniem oraz dwóch
przełączników SAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zamawiający
wymaga, by Wykonawca zagwarantował, że 60 miesięczne usługi serwisowe,
wymienione w załączniku do SIWZ świadczone będą na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia w terminie do 3
miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku powołania się
na rozwiązania równoważne Zamawiający wymaga, aby macierz pozwalała na
alokację 100 % pojemności użytecznej tj. min. 30TiB – (wymóg z pkt 1.26
załącznika do SIWZ) zachowując wymaganą wydajność (opisaną w pkt. 1.3
załącznika do SIWZ). Jeżeli macierz nie spełnia tego warunku, dopuszcza się
rozwiązanie równoważne polegające na dostarczeniu macierzy o większej niż
30TiB pojemności użytecznej, dla której wydajność (opisana w pkt 1.3 załącznika
do SIWZ) jest spełniona w zakresie alokacji od 0 do 30TiB pojemności użytecznej.
Zamówienie w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia zrealizowane zostanie w
terminie od 28 do 42 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin
realizacji (dostawy) stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga
przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia
podpisania umowy. Faktyczny czas wykonania, zależny będzie od
zaproponowanego przez Wykonawcę terminu realizacji (dostawy). Zamawiający
wymaga wniesienia wadium w kwocie: 13 700,00 PLN.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać
katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego
warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego
warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego
warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert
jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie.
Odbędzie się ono w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019
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