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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rewucka
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: Wyższa Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie zestawu serwerów typu blade i urządzeń sieciowych wraz z licencjami na oprogramowanie
systemowe na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej
Numer referencyjny: ZP/50/055/D/17

II.1.2) Główny kod CPV
48823000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zestawu serwerów typu blade i urządzeń sieciowych wraz z
licencjami na oprogramowanie systemowe na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 684 996.01 PLN

mailto:dzp@pg.gda.pl
http://www.pg.edu.pl
www.dzp.pg.gda.pl
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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
32420000
48710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zestawu serwerów typu blade i urządzeń sieciowych
wraz z licencjami na oprogramowanie systemowe na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki
Gdańskiej
Kody CPV: Serwery - 48823000-2, Urządzenia sieciowe - 32420000-3, Licencje - 48710000-8
2. Zestaw serwerów typu blade i urządzeń sieciowych składa się z następujących elementów:
a. Kasetowy system serwerowy
b. System zarządzania dla serwerów kasetowych
c. System przełączania LAN i SAN dla serwerów kasetowych
d. System przełączania SAN
e. Okablowanie
3. Zamówienie obejmuje zakup licencji na oprogramowanie systemowe do zestawu serwerów
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ
5. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na urządzenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia,
liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego.
6. Zakres gwarancji i subskrypcji usług obejmuje
a. dostęp do aktualizacji oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy urządzeń oraz wsparcie
techniczne dla tego oprogramowania,
b. naprawa lub wymiana urządzeń lub ich elementów w przypadku ich awarii
c. wsparcie dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania systemowego firmy VMware
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
8. W przypadku gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z
przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W
takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy
czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od
parametrów wskazanych w dokumentacji.
9. Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 – działanie 2.3.1 w ramach projektu „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy –
MOST Wiedzy”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: zarządzanie zestawem serwerów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: całodobowe wsparcie / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.01-00-0014/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje:
1. Zawarcia umowy ramowej;
2. Udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp
3. Rozliczenia w walutach obcych;
4. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
5. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości 20 500 PLN

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 wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca
składa wykazu 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, 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;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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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, co najmniej jedną dostawę sprzętu informatycznego o wartości brutto nie mniejszej niż: 430 000
zł.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
Zamawiający w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania następujących
istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie
warunki ich wprowadzenia:
1. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia w przypadku, gdy do
ustalonego w niniejszej umowie terminu dostawy (§ 2 ust. 1) oferowane urządzenia nie będą dostępne na
rynku lub zaprzestano ich produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze
zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w cenie nie większej niż w ofercie i Strony
ustalą nowy termin umowy.
2. Ponadto Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany stawki podatku VAT
b) zmiany terminu - terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły
wyższej.

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

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: 08/05/2017
Czas lokalny: 11:30

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: 08/05/2017
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Centrum Usług Informatycznych, Gmach
Główny, sala konferencyjna - pokój 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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12
do 23 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) Ustawy Pzp.
W postępowaniu wykonawca składa: formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy , Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia JEDZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument JEDZ składa odrębnie każdy wykonawca.
W przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów
składa JEDZ dotyczący tych podmiotów na potwierdzenie że nie podlegają one wykluczeniu z udziału w
postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
Opcjonalnie - W przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów przedstawia dokument zawierający zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych
zasobów do realizacji zamówienia.
Kopia potwierdzenia wniesienia wadium – dokument zalecany do załączenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawca składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) 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,
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;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5) 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 Pzp.
6) oświadczenie wykonawcy o (załącznik nr 8 do siwz):
- 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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- braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne
- niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.)
Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdział VI SIWZ.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych 80-233
Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, w dniach od poniedziałku do piątku.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy, Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy 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 
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2017
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