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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
E-mail: dzp@pg.gda.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dzp.pg.gda.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa zestawu fabrycznie nowych dwóch sztuk serwerów dostępowych SSL VPN

II.1.2) Główny kod CPV
48823000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu fabrycznie nowych dwóch sztuk serwerów dostępowych SSL
VPN. Serwer SSL VPN musi być objęty 36 miesięczną subskrypcją usług.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 208 468.67 PLN

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

II.2) Opis

mailto:dzp@pg.gda.pl
http://www.pg.edu.pl
www.dzp.pg.gda.pl
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II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej mieszczącej się pod adresem: 80-233 Gdańsk, ul. G.
Narutowicza 11/12

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstawowe wymagania techniczne na serwer SSL VPN: Obudowa serwera SSL VPN musi być przystosowana
do montażu w szafie serwerowej typu rack 19”,Z obudową serwera SSL VPN muszą być dostarczone wszystkie
niezbędne elementy do montażu obudowy i jej części w szafie serwerowej typu rack 19”, Serwer SSL VPN
musi zapewniać wydajność dla obsługi min 2400 jednoczesnych sesji SSL VPN. Serwer SSL VPN musi
zapewniać obsługę min. 100 jednoczesnych sesji SSL VPN z możliwością rozszerzenia do min 2400 (przy
dostawie dwóch serwerów SSL VPN, łączna liczba obsługiwanych jednoczesnych sesji SSL VPN musi wynosić
zatem 200). W przypadku gdy do realizacji wymagań pkt. 1.4 wymagana jest osobna licencja Zamawiający
wymaga dostarczenia jej wraz z serwerem Serwer SSL VPN musi być wyposażony w min. Ilość interfejsów:
1 x port 1Gbps dedykowany do obsługi ruchu wejściowego, 1 x port 1Gbps dedykowany do obsługi ruchu
wyjściowego, 1 x port 1Gbps dedykowany na potrzeby zdalnej administracji i zarządzania, 1 x port konsoli do
zarządzania serwerem, 1.7. Serwer SSL VPN musi zapewniać minimum poniższe metody dostępu do zasobów
bez konieczności stosowania dodatkowych licencji: Aplikacje WEB, Standardowe protokoły pocztowe - IMAP,
POP3, SMTP, Współdzielenie plików - NetBios, NFS, Usługi terminalowe –SSH, telnet, Dostęp do aplikacji
typu klient-serwer – musi zapewniać enkapsulację dla dowolnej aplikacji TCP do protokołu HTTPS, Pełny
dostęp do sieci w trybie wysokiej dostępności – SSL Pełny dostęp do sieci w trybie wysokiej wydajności – ESP
z kompresją treści, Możliwość automatycznego przełączania pomiędzy trybami wysokiej dostępności SSL i
wysokiej wydajności ESP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 6 do SIWZ.

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: 21
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
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6 000,00 zł.
2.Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wysokości ceny oferty. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

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 określa warunku udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa warunku udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 125 000, 00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca składa wykaz dostaw wykonanych 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,sporządzonego i wypełnionego według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, , oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy
stanowiącym załączniki nr 3 do SIWZ, 2. Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
celem potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT w związku z art. art. 83 ust. 1 pkt. 26, i ust. 13-15 ustawy
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). W tym celu
Zamawiający sporządzi stosowne zamówienie skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
zawierające zbiorcze wykazy urządzeń z „zerową” stawką podatku VAT, do których Zamawiający (uczelnia
wyższa) zobowiązany jest uzyskać stosowne zaświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

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

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
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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: 26/01/2017
Czas lokalny: 10:00

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: 26/01/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, pokój nr 257.

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. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ. 2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 3
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakimpowołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 4. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdyz Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 5. Wraz z ofertą należy złożyć również zobowiązanie podmiotów
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących
wspólnie, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik. 7. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 po
opublikowaniu na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w terminie
3 dni od zamieszczenia informacji przekazujezamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności
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lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp. W
przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę
w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawyPzp. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.10. Kryteria oceny ofert: Kryterium I: Cena – waga: 60%, Kryterium II:
skrócenie czasu wymiany uszkodzonych elementów do 8 h – waga 20%,Kryterium III: personalizacja graficzna
– waga 10%, Kryterium IV: 4) Wsparcie na etapie wdrożenia usługi SSL VPN – waga – 10. 11. Zamawiający w
oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie
w sprawie zamówienia publicznego:1)zmiany stawki podatku VAT , 2) zmiana terminu, 3)zmiana terminu i
przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy do ustalonego w umowie terminu dostawy oferowane urządzenia
nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. Dokładne informacje zawarte zostały w SIWZ. 12.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający
nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. Oferty należy składać w: pok. 213, Skrzydło "B" Gmach
Główny Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2016


