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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16464-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery
2017/S 011-016464
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@poczta-polska.pl
Faks: +48 226565005
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozbudowa infrastruktury IBM FlexSystem.
Numer referencyjny: PI01/166/2016

II.1.2)

Główny kod CPV
48820000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja elementów infrastruktury informatycznej wraz z dostawą
licencji i wdrożeniem oprogramowania, zgodnie z konfiguracją techniczno-użytkową, stanowiącą załącznik nr 2
do Umowy.
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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
72253200
72591000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i instalacja elementów infrastruktury informatycznej wraz z dostawą
licencji i wdrożeniem oprogramowania, zgodnie z konfiguracją techniczno-użytkową, stanowiącą Załącznik nr 2
do Umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 Rozbudowę 2 (dwóch) serwerów IBM p460 z procesorami Power7+ w środowisku IBM FlexSystem, po
jednej dla każdej z lokalizacji, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.2 Rozbudowę środowiska IBM FlexSystem o 6 (sześć) sztuk serwerów z procesorami x86, po trzy dla każdej
z lokalizacji, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.3 Rozbudowę 2 (dwóch) sztuk macierzy dyskowych, po jednej do każdej lokalizacji zgodnie z Załącznikiem Nr
2 do Umowy,
1.4 Dostawę 2 (dwóch) sztuk szaf montażowych 19” po jednej do każdej lokalizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 2
do Umowy,
1.5 Rozszerzenie serwisu producenta dla 2 (dwóch) półek IBM FlexSystem Enterprise Chassis. Parametry
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.6 Rozbudowę platformy wirtualizacyjnej VMware o 12 (dwanaście) sztuk licencji VMware vSphere Enterprise
lub równoważnych w ilości pozwalającej na pracę z 12 układami procesorowymi zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
Umowy,
1.7 Rozbudowę platformy systemowej o 6 (sześć) sztuk licencji dwu-procesorowych systemu operacyjnego Red
Hat Enterprise Linux Server, 2 sockets, unlimted virtual, no physical, Standard Subscription lub równoważnego
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.8 Dostawę i instalację narzędzia w postaci appliance wirtualnej maszyny (oprogramowanie) wraz z licencjami,
umożliwiającego nagrywanie sesji zdalnych RDP, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.9 Rozbudowę systemu backupu IBM TSM o dodatkowych 5 (pięć) sztuk licencji zgodnie z Załącznikiem Nr 2
do Umowy,
1.10 Rozbudowę posiadanej platformy do monitorowania o 2 (dwie) sztuki licencje Foglight for Oracle PI Edition
– Sold per Named Instance, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.11 Wymianę (SWAP) 26 (dwudziestu sześciu) sztuk licencji Foglight Performance Suite for Oracle na Foglight
for Oracle PI Edition – Sold per Named Instance, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.12 Dostawę 2 (dwóch) sztuk licencji Spotlight on Active Directory Pack – Sold per Server Tier A, zgodnie z
Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.13 Zapewnienie gwarancji producenta na elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach
Umowy oprogramowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
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1.14 Wykonanie prac instalacyjnych dla wszystkich dostarczonych elementów infrastruktury informatycznej,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy, ,
1.15 Wykonanie wdrożenia Foglight for Oracle PI Edition, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.16 Zapewnienie wsparcia technicznego producenta oprogramowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.17 Przeprowadzenie przez Wykonawcę instruktażu stanowiskowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
1.18 Wykonanie przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego testów akceptacyjnych,
opisanych w Załączniku Nr 2 do Umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy w ramach zapewnionej gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 38
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 PZP z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP, oraz
14 w zakresie przestępstwa wymienionego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) odpisu 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 PZP, z zastrzeżeniem ust 14
c) 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,
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d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w
postępowaniu.
f) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w
formie dokumentu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.
2. Informację dotyczące udziału w postępowaniu Wykonawców którzy mają siedzibę oraz miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych
podmiotów zawarte są w SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności
technicznej, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował dostawy serwerów o łącznej wartości, nie
mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto z zastrzeżeniem, że łączna wartość dostarczonych serwerów została
zrealizowana w ramach maksymalnie 2 umów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
wykazu wykonanych dostaw (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ),
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 zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, może złożyć
oświadczenie Wykonawcy.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 86 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dot. wniesienia wadium zawarto w
SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
Szczegółowe informacje dot. warunków finansowania i uzgodnienia płatnicze zawarto w SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

5/6

Sekcja IV: Procedura
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: tak

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: 22/02/2017
Czas lokalny: 14:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 22/04/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2017
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Pion Infrastruktury, I piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
1. Dokument o którym mowa w pkt. III. 1. 1) 1. f) Ogłoszenia składa się wraz z ofertą
2. Dokument o którym mowa w pkt. III. 1. 1) 1. e) Ogłoszenia składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 PZP
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lb
dokumentów o których mowa w w pkt. III. 1. 1) 1. a) – d) oraz pkt III 1. 3) Ogłoszenia.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 6 PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacją
wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2017
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