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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234963-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 103-234963
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
BBA-2/262-22/2018
pl. Powstańców Warszawy 1
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Krówka i Renata Wiśniewska
Tel.: +48 225560129
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
Faks: +48 228262030
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uokik.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://uokik.gov.pl/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
526-10-09-497
pl. Powstańców Warszawy 1
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szynkaruk-Durlik
Tel.: +48 225560404
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
Faks: +48 228262030
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uokik.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
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Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona Praw Konkurencji i Konsumentów

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

Nazwa:
Zakup, dostarczenie i wdrożenie systemu wirtualizacji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z
dostawą oprogramowania i urządzeń niezbędnych do wdrożenia i eksploatacji systemu
Numer referencyjny: BBA-2/262-22/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
System wirtualizacji musi być kompletnym środowiskiem sprzętowo -programowym dedykowanym do:
— tworzenia, konfigurowania, monitorowania maszyn wirtualnych (głównie serwerów MS Windows i Linux) w
liczbie co najmniej 20 szt. każdego rodzaju,- udostępniania usług uruchomionych na stworzonych maszynach
wirtualnych użytkownikom,
— udostępnienia części pamięci masowej hostom zewnętrznym (spoza systemu wirtualizacji).
System wirtualizacji musi być zbudowany na bazie trzech serwerów, dwóch przełączników FC i macierzy
dyskowej w taki sposób, aby zapewniona była redundancja (dostępność wszystkich usług uruchomionych na
wirtualnych maszynach) na wypadek ewentualnej awarii. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy
00/100).

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:
Miejsce dostawy i świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia to siedziba Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wymagania dla systemu wirtualizacji.
1. System wirtualizacji musi być kompletnym środowiskiem sprzętowo -programowym dedykowanym do:
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— tworzenia, konfigurowania, monitorowania maszyn wirtualnych (głównie serwerów MS Windows i Linux) w
liczbie co najmniej 20 szt. każdego rodzaju,- udostępniania usług uruchomionych na stworzonych maszynach
wirtualnych użytkownikom,
— udostępnienia części pamięci masowej hostom zewnętrznym (spoza systemu wirtualizacji).
2. System wirtualizacji musi być zbudowany na bazie trzech serwerów, dwóch przełączników FC i macierzy
dyskowej w taki sposób, aby zapewniona była redundancja (dostępność wszystkich usług uruchomionych na
wirtualnych maszynach) na wypadek ewentualnej awarii:
— jednego, dowolnego serwera,
— jednego, dowolnego przełącznika,
— jednego, dowolnego fizycznego połączenia między sprzętowymi elementami systemu,
— jednego, dowolnego zasilacza funkcjonującego w systemie;- jednego, dowolnego interfejsu funkcjonującego
w systemie.
3. Działający system wirtualizacji musi mieć redundantne porty do połączeń zewnętrznych (z sieciami LAN
Zamawiającego) 1GbE (RJ-45) i 10Gb (SFP+) zlokalizowane w każdym serwerze i w macierzy.
4. Elementem oprogramowania systemu wirtualizacji musi być konsola do zarządzania tym systemem.
5. Wszystkie licencje niezbędne do funkcjonowania systemu wirtualizacji są integralną częścią tego systemu i
są udzielone na czas nieokreślony
6. Licencje muszą zapewnić:
— możliwość zarządzania systemem wirtualizacji,
— możliwość stworzenia co najmniej 20 maszyn wirtualnych z systemem Microsoft Windows Server 2016,
— możliwość dostępu do usług uruchomionych na w/w maszynach dla 600.
Użytkowników.
II. Wdrożenie
1. Dostarczony system wirtualizacji musi być zamontowany w szafie rack 19’’, wskazanej przez Zamawiającego.
2. Dostarczony system wirtualizacji musi posiadać wszystkie potrzebne akcesoria montażowe, kable
połączeniowe i przewody do podłączenia zasilania.
3. Uruchomiony system wirtualizacji musi być przetestowany w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
4. Wykonawca musi przeszkolić 6 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy, konfigurowania, obsługi i
utrzymywania dostarczonego systemu wirtualizacji.
III. Wsparcie techniczne, serwis i gwarancja
1. Wykonawca musi zapewnić obsługę gwarancyjną i serwisowanie dostarczonego sprzętu.
2. Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne podczas eksploatacji systemu, rozumiane jako dostęp
do wiedzy na temat sposobu aktualizowania programowania, nowych procedur reagowania w przypadku
pojawienia się błędów oraz w przypadku awarii oraz możliwość korzystania z usług doradczych specjalistów.
Szczegółowy opis przemiotu zamóiwnia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Punkt serwisowy dla serwerów i macierzy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Dyski SSD w miejsce dysków SAS / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkie odbudowywanie RAID6 po awarii dysku / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 30
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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń potwierdzających okoliczności w zakresie spełniania warunku udziału, określonych w pkt
1.2 lit. A Części II SIWZ - wykazu wykonanych dostaw lub zamówień, których przedmiotem było wdrożenie
systemu wirtualizacji lub dostaw i wdrożeń systemu wirtualizacji, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych 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 lub zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.1.1. lit. A Części II SIWZ (wypełniony i podpisany
Załącznik Nr 7 do SIWZ).
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej
umowy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jezeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, (a
w przypadku świadczenia usług okresowych lub ciągłych również wykonuje):
Minimum 2 zamówienia polegające na dostawie serwerów lub/ i macierzy serwerowych o wartości co najmniej
250 000,00 PLN brutto każda
oraz
Minimum 2 zamówienia polegające na wdrożeniu systemu wirtualizacji oraz świadczeniu wsparcia
technicznego.
Wykonawca musi potwierdzić ich należyte wykonanie, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów
wystawionych przez zamawiającego lub odbiorcę zamówienia.
W przypadku usług wdrożenia systemu wirtualizacji oraz dostaw nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany
zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.
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W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w
postępowaniu, określony w pkt 1.2.1.1 Zamawiający uzna za spełniony w przypadku gdy w całości będzie
spełniał go co najmniej jeden z konsorcjantów lub podmiot trzeci na którego zasoby powołuje się Wykonawca,
przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony również, gdy jeden z konsorcjantów (lub podmiot trzeci na
zasoby którego powołuje się wykonawca) spełnia w całości warunek doświadczenia określony w pkt 1.2.1.1.
lit. A Części II SIWZ (tj. w zakresie wykonania dwóch zamówień polegających na dostawie serwerów lub/i
macierzy), a drugi z konsorcjantów (lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się wykonawca) spełnia w
całości warunek doświadczenia określony w pkt 1.2.1.1.2. lit. A Części II SIWZ (tj. w zakresie wykonania dwóch
zamówień polegających na wdrożeniu systemu wirtualizacji oraz świadczeniu wsparcia technicznego).
Zamawiający również uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wdrożeniem dwóch
zamówień, którego przedmiotem zamówienia było wdrożenie systemu wirtualizacji wraz z dostawą serwerów, a
wartość każdego z tych zamówień wynosiła 300 000,00 PLN brutto.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku Nr 9 do SIWZ "Istotne postanowienia 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: 10/07/2018
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 warszawa, sala 400, IV
piętro.
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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 Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp.
Wszyscy wykonawcy sa zobowiazani złożyć:
— do oferty:
1. złożone zgodnie z zapisami pkt 7.10-7.13 części I SIWZ - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
JEDZ, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ. JEDZ
należy przesłać na adres email: edokumenty@uokik.gov.pl .
— po otwarciu ofert:
1.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni
Od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ,
tj.;
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; .2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
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,
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. 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 (wypełniony i podpisany
Załącznik Nr 4 do SIWZ);
6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 5 do SIWZ);
7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785)
8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
Za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ);
9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
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społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp
(wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ);
10. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia.
11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Formularzu ofertowym oświadczenie że wypełnił obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych.
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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 Prawo zamówień publicznych.
2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. W przypadku wniesienia odwołania po
upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez
Izbę orzeczenia.
4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
5. Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których wartość
zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2018

01/06/2018
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http://ted.europa.eu/TED
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