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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514149-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Systemy baz danych
2017/S 246-514149
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188B
Warszawa
00-608
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Jeżewska
Tel.: +48 225701400
E-mail: przetargi@opi.org.pl
Faks: +48 228253319
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opi.org.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-0
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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność badawcza i rozwojowa

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

Nazwa:
Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z asystą techniczną
Numer referencyjny: hurtownia danych-310-2017

II.1.2)

Główny kod CPV
48610000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:

22/12/2017
S246
http://ted.europa.eu/TED

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

1/6

Dz.U./S S246
22/12/2017
514149-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z asystą techniczną.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie:
— na dostawę sprzętu komputerowego - 8 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia
30.06.2018 r.,
— na dostawę licencji na oprogramowanie – nie wcześniej niż dostawa sprzętu komputerowego i nie później niż
14 dni od daty tej dostawy,
— na asystę techniczną sprzętu komputerowego i oprogramowania – 36 miesięcy.
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
48820000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z asystą techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres dodatkowej gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/07/2021
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.02.03.01-00-0003/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy. Oferta
powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN).
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
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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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - o udzielnie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu: a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp; b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w
SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający uzna wykonawców,
którzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy
wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej.
W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 2 000 000 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
6.1. Za spełniających warunek posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą, że:
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6.1.1w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonują,
a) co najmniej 2 dostawy licencji oprogramowania bazy danych wraz z asystą techniczną oprogramowania bazy
danych, o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto, oraz
b) co najmniej 2 dostawy i instalacje infrastruktury informatycznej o wartości min. 200 000 PLN, w ramach
których dostarczono, zainstalowano oraz skonfigurowano infrastrukturę składającą się co najmniej z serwerów,
a infrastruktura ta została objęta co najmniej 36 miesięczną asystą techniczną.Do przeliczenia wartości
występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE, przy czym
średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/
Kursy/kursy.htm
c) Dysponują co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadająca
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
a) inżynier z minimum 2 letnim doświadczeniem w zakresie administrowania serwerami, posiadający
kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta oferowanych urządzeń.
Do potwierdzenia:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech 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 lub są
wykonywane 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. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi montażu i uruchomienia serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego
i oprogramowania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzone według wzoru, który stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełniających warunek określony w pkt 6.1 i 6.2 SIWZ zamawiający uzna również wykonawców, którzy
polegać będą na zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: warunki określone
w punktach 6.1, 6.2. – zostaną spełnione, jeżeli spełnia je samodzielnie, chociaż jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, które
zawierają w szczególności zmiany umowy przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych.
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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: 05/02/2018
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: 05/02/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa,
pokój 101 (sala konferencyjna).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin
składania ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4
ustawy. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

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:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp dokumentów określonych w SIWZ i niniejszym
ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Do
oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z art. 25 a i art. 22a
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ustawy Pzp. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zawiera SIWZ.
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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://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:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2017
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