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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209480-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
2017/S 105-209480
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
Warszawa
01-673
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Głowacka-Chłopaś
Tel.: +48 225694416
E-mail: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imgw.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.imgw.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: państwowy instytut badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: meteorologia, hydrologia

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

Nazwa:
Modernizacja zasobów dyskowych IMGW-PIB oraz niezbędnego środowiska.
Numer referencyjny: AZ/3/PN/D/C2.6.1/17

II.1.2)

Główny kod CPV
30233000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są:
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1. Dostawa, instalacja i wdrożenie do pracy operacyjnej w IMGW PIB blokowej macierzy dyskowej, w skład
której wchodzą:
— dostawa, instalacja blokowej macierzy dyskowej, przełączników FC oraz niezbędnych elementów
instalacyjnych i licencji oprogramowania
— testy,
— migracja zasobów z obecnie użytkowanej macierzy dyskowej,
— wdrożenie do pracy operacyjnej dostarczonej macierzy dyskowej w środowisku IMGW PIB,
— szkolenia administratorów Zamawiającego,
— wykonanie dokumentacji powdrożeniowej,
— 3-letnia gwarancja,
2. Modernizacja środowiska wirtualizacji, w skład którego wchodzi:
— dostawa licencji dla oprogramowania do wirtualizacji,
— instalacja oprogramowania i migracja zasobów,
— szkolenia administratorów Zamawiającego,
— 3-letnia gwarancja.
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
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
W ramach części 1 pn.: Dostawa, instalacja i wdrożenie do pracy operacyjnej w IMGW PIB blokowej macierzy
dyskowej wykonawca:
a. dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, będący w aktualnej ofercie handlowej oraz pochodzący z oficjalnego
kanału dystrybucyjnego.
b. dostarczy w formie elektronicznej wymaganą do prawidłowej instalacji i użytkowania dostarczonego sprzętu
dokumentację techniczną.
c. zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie później niż 50 dni od dnia zawarcia umowy (termin ten nie
dotyczy serwisu gwarancyjnego).
d. zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przyjętym Harmonogramem: Nie później niż w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia propozycję Harmonogramu
Realizacji Części 1 Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonają niezbędnych
korekt w harmonogramie, które uwzględnią warunki istniejące w IMGW-PIB i przyjmą harmonogram, wg którego
będzie przebiegała Część 1.
W ramach części 2 pn.: Modernizacja środowiska wirtualizacji wykonawca:
a. zrealizuje przedmiot zamówienia nie później niż w terminie 25 dni od dnia zawarcia umowy (termin ten nie
dotyczy serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego).
b. dostarczy w formie elektronicznej wymaganą do prawidłowej instalacji i użytkowania dostarczonego
oprogramowania, dokumentację techniczną.
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c. zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przyjętym Harmonogramem: Nie później niż w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia propozycję Harmonogramu
Realizacji Części 2 Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonają niezbędnych
korekt w harmonogramie, które uwzględnią warunki istniejące w IMGW-PIB i przyjmą harmonogram, wg którego
będzie realizowana Część 2.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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
Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze standardami Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju dla
Krajowego Przetargu Nieograniczonego (NCB), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp, w ramach
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry realizowanego na podstawie umowy pożyczki Nr 7436POL zawartej pomiędzy RP a Bankiem Światowym oraz .... – patrz Sekcja VI.3 Ogłoszenia.

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 szczegółowego wymogu w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) dostarczył, zainstalował i wdrożył co najmniej jedną macierz dyskową z przeznaczeniem dla środowiska
wirtualnego z minimum 4 węzłami wirtualizacyjnymi pracującymi w klastrze, oraz minimum 20 serwerami
wirtualnymi,
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Uwaga: za pojedynczą macierz Zamawiający nie uznaje rozwiązania opartego na wielu macierzach dyskowych
czy serwerach, połączonych ze sobą przełącznikami SAN, Infiniband czy LAN lub tzw. Wirtualizatorem;
b) realizował, przez okres co najmniej 6 miesięcy, serwis i wsparcie techniczne dla macierzy dyskowej
pracującej w środowisku wirtualnym, charakteryzującym się wysoką dostępnością uruchomionych na nim
systemów,
W przypadku, gdy przedmiotowa usługa nie została jeszcze zakończona (jest w toku realizacji) Zamawiający
uzna warunek za spełniony, gdy jest ona realizowana przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uruchomienia;
c) zrealizował usługę polegającą na wdrożeniu środowiska wirtualnego składającego się z co najmniej: sieci FC,
4 węzłów wirtualizacji, 20 węzłów wirtualnych.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ. Informacje ogólne, dotyczące umowy, zostały zawarte w pkt 34 SIWZ.

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: 10/07/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 10/07/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Podleśna 61, Sala Narutowicza.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie ze standardami Międzynarodowego Banku Odbudowy i
Rozwoju dla Krajowego Przetargu Nieograniczonego (NCB) opartego o przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) dla trybu przetargu nieograniczonego,
w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry – projekt realizowany na podstawie umowy
pożyczki Nr 7436-POL zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i
Rozwoju (Bank Światowy) oraz umowy kredytu F/P 1535 (2005) zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a
Bankiem Rozwoju Rady Europy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu;
3) spełniają warunki kwalifikowalności zgodnie z procedurami Banku Światowego
Szczegółowe postanowienia określające opis warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz
warunki kwalifikowalności zgodne z procedurami Banku Światowego określone zostały w rozdz. 9 SIWZ.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia:
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:
— oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ
— Oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikowalności zgodnie z procedurami Banku Światowego –zał. nr
10 do SIWZ
— zobowiązanie do udostępnienia zasobów – zał.nr 3 do SIWZ, o ile to właściwe
— dowód wniesienia wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 25 000 PLN (dwadzieścia pięć
tysięcy zł). Szczegółowe postanowienia dot. wadium zawiera rozdz. 12. SIWZ
Na wezwanie Zamawiającego wykonawcy przedstawią:
— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21
ustawy Prawo zamówień publicznych,
— wykaz zrealizowanych zamówień zgodny z zał.2 do SIWZ,
— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków (patrz Rozdz. 10 pkt 3.2 SIWZ)
— aktualne zaświadczenie 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 (patrz Rozdz. 10 pkt 3.3 SIWZ);
— oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu – zgodne
z zał. nr 12 do SIWZ (patrz Rozdz. 10 pkt 3.8 SIWZ).
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Szczegółowe postanowienia określające wykaz dokumentów i oświadczeń jakie wykonawcy są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu zawarte zostały w rozdz. 10, 11 oraz 16 SIWZ.
Wymogi dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały dodatkowo dookreślone w
rozdz. 11 SIWZ.
Termin związani ofertą wynosi 60 dni – szczegóły rozdz. 25 SIWZ.
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Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, konieczne jest, aby wykonawcy przed złożeniem oferty
zapoznali się z treścią SIWZ. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.imgw.pl
Uwaga dot. okresu związania ofertą: w sekcji IV.2.6 zaznaczono opcję „2 miesiące”. Zamawiający w SIWZ
określił wymagany termin związania ofertą zgodnie z przepisem art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. 60 dni.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej oraz sposobu ich wnoszenia zostały uregulowane w Dziale VI
ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2017
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