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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396432-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Serwery sieciowe
2016/S 218-396432
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
Katowice
40-053
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Włoczyk
Tel.: +48 327438401
E-mail: gwloczyk@kzkgop.com.pl
Faks: +48 322519745
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kzkgop.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=Przetargi
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: Związek międzygminny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport zbiorowy

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

Nazwa:
Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu
ŚKUP.
Numer referencyjny: ZP/DSI/3/PS/34/16

II.1.2)

Główny kod CPV
48821000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu
ŚKUP.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
40-053 Katowice, ul. Barbary 21A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń oraz oprogramowania
ujętych w nw. punktach:
— Obudowa Blade (1 szt.);
— Serwer Blade TYP 1 (1 szt.);
— Serwer Blade TYP 2 (6 szt.);
— Serwer Blade TYP 3 (1 szt.);
— Macierz dyskowa (1 szt.);
— Przełącznik sieci SAN 16Gb FC (2 szt.);
— Przełącznik sieci LAN (2 szt.);
— szafa RACK 19” (1 szt.);
— Zasilacz awaryjny UPS (1 szt.);
— Autoloader (1 szt.);
— Zestaw monitor z przełącznikiem KVM (1 szt.);
— Kamera monitoringu wizyjnego (1 szt.);
— licencja na oprogramowanie wirtualizacyjne (1 szt.);
— licencja do administracji środowiskiem zwirtualizowanym (1 szt.);
— licencje na oprogramowanie systemowe Windows Server Data Center (3 szt.)
— licencje na oprogramowanie systemowe Windows Server Standard (2 szt.)
— licencje CAL (250 licencji dostępowych);
— roczna subskrypcji na oprogramowanie systemowe Red Hat Enterprise Linux Server (3 szt.)
2. Wymagane parametry urządzeń i oprogramowania zawiera Arkusz parametrów i cech techniczno-użytkowych
stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający jest związkiem międzygminnym, w związku z czym, wskazane jest, by oferowane licencje były
typu government.
4. Wymagany okres gwarancji na wszystkie urządzenia i oprogramowanie zgodny z okresem gwarancji
zaoferowanym przez Wykonawcę, jednak nie mniej niż 24 miesiące.
5. Przedmiot zamówienia ma być zainstalowany i wdrożony przez osobę lub osoby posiadające aktualne
certyfikaty z zakresu instalacji i wdrażania rozwiązań serwerowo-macierzowych, posiadające w szczególności:
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— Certyfikat uzyskany w ramach ścieżki HP Server Solutions V2 albo V3 na poziomie Professional, Expert, lub
Master,
— Certyfikat uzyskany w ramach ścieżki HPE Storage Solutions Architect V2 na poziomie Ekspert lub Master,
— Certyfikat uzyskany w ramach ścieżki Vmware Certification: Cloud na poziomie Professional lub Expert
albo w ramach ścieżki VMware Certification: Cloud Management and Automation na poziomie Professional,
Advanced Professional, Implementation Expert, lub Design Expert.
6. Przedmiot zamówienia stanowić będzie środowisko testowe i rozwojowe do już istniejącego w siedzibie
Zamawiającego produkcyjnego systemu ŚKUP (System Śląskiej Karty Usług Publicznych). Wymagana jest
kompatybilność sprzętowa umożliwiająca zastosowanie poszczególnych komponentów jako alternatywnego
zaplecza sprzętowego. Środowisko produkcyjne Zamawiającego stanowią serwery Blade HP BLC460c G7
2xX5672, 2x300GB SAS 10K2.5in DP ENT HDD, 512MB Flash Cache, Emulex LPe 1105 FC HBA, NC382m
NIC Adapter. Serwery zainstalowane są w obudowie HP Blade C7000. Z systemem współpracuje macierz
dyskowa HP P2000.
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: 45
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:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu
wymienione w pkt. III.1.2) –III.1.3) ogłoszenia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 24 ust. 1 oraz ust. 5
pkt 8 ustawy Pzp.
Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie Wykonawca składa w formie pisemnej na standardowym formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie, przed udzieleniem zamówienia, wezwany
przez Zamawiającego do złożenia aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń i dokumentów:
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1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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.
3. 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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.
4. 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. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Oświadczenia wykonawcy o 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). Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, składa, bez wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8
do SIWZ).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie, przed udzieleniem zamówienia, wezwany
przez Zamawiającego do złożenia aktualnej na dzień złożenia:
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej dwie dostawy systemów informatycznych, w których
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zastosował rozwiązania serwerowo-macierzowe wraz z ich instalacją i uruchomieniem, o łącznej wartości
wykonanych dostaw nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto w tym okresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie, przed udzieleniem zamówienia, wezwany
przez Zamawiającego do złożenia aktualnego na dzień złożenia:
Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dostaw, o których
mowa wyżej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że te dostawy zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, 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:

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: 27/12/2016
Czas lokalny: 12:00

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: 24/02/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary
21A, parter, pokój nr 015.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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:
I. Uwagi:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, jednolity dokument składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity dokument potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje ich spełnianie.
2. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na
zasoby innych podmiotów, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
3. W przypadku określenia w złożonych dokumentach jakichkolwiek wartości w walucie innej niż waluta polska,
przeliczenie tej wartości na walutę polską będzie dokonane według średniego kursu waluty zawartego w tabeli
kursów średnich NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim
kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
którym NBP opublikuje wskazane informacje.
4. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej
zapisanej stronie dokumentu. Oświadczenia, o których mowa w pkt III.1.1, a także jednolity dokument oraz
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składane są w
oryginale.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
II. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty i ich wagi (znaczenie):
a) cena oferty: 60 %
b) okres gwarancji: 25 %
c) wsparcie techniczne: 10 %
d) termin wykonania zamówienia: 5 %
III. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych 00/100) w terminie do dnia 27.12.2016 r. do godz. 12:00.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się:
a. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
c. wobec czynności innych niż określone w pkt a. i b., w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2016

11/11/2016
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