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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391957-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Serwery plików
2018/S 173-391957

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kreft
Tel.:  +48 583486216
E-mail: krejan@pg.edu.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dzp.pg.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gmach B, pokój 214
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kreft
E-mail: krejan@pg.edu.pl 
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pg.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

mailto:krejan@pg.edu.pl
http://www.pg.edu.pl
www.dzp.pg.edu.pl
mailto:krejan@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa serwerów, półek dyskowych oraz napędów LTO wraz z licencjami na oprogramowanie systemowe dla
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.
Numer referencyjny: ZP/185/055/D/18

II.1.2) Główny kod CPV
48823000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów kasetowych, półek dyskowych oraz napędów LTO-6 dla
biblioteki taśmowej oraz licencji na oprogramowanie systemowe wraz z subskrypcją na kompleksową usługę w
celu utrzymania ciągłości pracy dostarczonych urządzeń.

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
30233160
30233141
48710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska Centrum Usług Informatycznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz,
Gmach Główny, pok. 254, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1) 2 fabrycznie nowych serwerów kasetowych,
2) 2 fabrycznie nowych półek dyskowych,
3) 2 fabrycznie nowych napędów LTO-6 dla biblioteki taśmowej,
4) licencji na oprogramowanie systemowe,
wraz z subskrypcją na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy dostarczonych urządzeń, w
zakres której wchodzą następujące usługi:
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 oprogramowania systemowego firmy Vmware.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia:
— 36-miesięcznej gwarancji na serwery,
— 24-miesięcznej gwarancji na półki dyskowe,
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— 12-miesięcznej gwarancji na napędy LTO.
Na oprogramowanie systemowe Wykonawca jest zobowiązany udzielić 36-miesięcznego okresu wsparcia
technicznego.
Wszystkie okresy gwarancji oraz okres wsparcia technicznego liczone są od daty podpisania protokołu odbioru
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie uruchomieniowe / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie całodobowe / 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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 16 500,00
PLN.
2. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określił w SIWZ
maksymalny termin wykonania zamówienia na 21 dni. Wykonawca w składanej ofercie może zaoferować
krótszy termin wykonania zamówienia, jednak nie krótszy niż 3 dni.

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:
Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem nie wymaga się specjalnych kompetencji lub
uprawnień. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –



Dz.U./S S173
08/09/2018
391957-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 6

08/09/2018 S173
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 6

w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu informatycznego o wartości brutto nie
mniejszej niż 330 000 PLN.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, załączniku nr 12 do SIWZ.
1. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy
oferowane urządzenia nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji.
2. Ponadto Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany stawki podatku VAT – cena może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki
podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów.
b) zmiany terminu - termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia siły wyższej; termin może ulec zmianie również ze względu na wniosek Zamawiającego, jeśli
realizacja umowy w ustalonym wcześniej terminie mogłaby zagrozić utratą ciągłości pracy u Zamawiającego.

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: 10/10/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 08/12/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, pokój 257 (Centrum Usług
Informatycznych), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
W postępowaniu Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;
3) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz dowody określające czy te dostawy zostały
wykonane należycie;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
8) oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
9) oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne;
10) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
Szczegółowe wymagania dotyczące wyżej wymienionych dokumentów, w tym, terminy ich składania, okresy
ważności, formy w jakich mogą być składane oraz warunki dotyczące wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i osób mających miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zawarte w rozdziale VI SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2018
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