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Polska-Toruń: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

2018/S 203-461645

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2,

87-100 Toruń, pok. 337

Toruń

87-100

Polska

Osoba do kontaktów: Olgierd Sobkowiak

Tel.: +48 566218281

E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl

Faks: +48 566218455

Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umwkp.rbip.mojregion.info/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umwkp.rbip.mojregion.info/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

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 dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów dokumentów na

potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Numer referencyjny: WZP.272.103.2018

II.1.2) Główny kod CPV

30233141
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II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest 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”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ -

specyfikacja techniczna

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

48822000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest 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”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ –

specyfikacja techniczna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

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: 30

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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania

ofert
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

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 stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp; spełniają warunki udziału w postępowaniu. dotyczące zdolności

technicznej lub zawodowej

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwie dostawy o wartości nie

mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie

objętej przedmiotem zamówienia. Za realizację odpowiadającą swoim rodzajem

dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę

obejmującą serwery i macierze dyskowe

Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy

ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi:

— certyfikat z posiadanych rozwiązań Vmware: VCP 6: Vmware Certified

Professional Data Center Virtualization,

— certyfikat z zaproponowanych rozwiązań macierzowych,

— certyfikat z zaproponowanych rozwiązań serwerowych.

Uwaga

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca dysponował jedną osobą posiadającą

wskazane powyżej trzy certyfikaty

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust. 1 tj.:

1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (Załącznik nr 6), oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik

7 do SIWZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ

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

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników

wyznaczonych do wykonania 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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/11/2018

Czas lokalny: 09:00

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: 28/11/2018

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337,

pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca

dołącza:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego

dokumentu – na formularzu JEDZ (Załącznik 1 do SIWZ) w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Więcej informacji dział V SIWZ

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust. 1 tj.:

1. brak podstaw wykluczenia:

1) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

(Załącznik nr 4);

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik 5);

5) w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w

pkt 1–4.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział XVIII SIWZ

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Dostawy - 461645-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:461645-201...

5 z 6 2018-10-22, 09:35



Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/10/2018
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