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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138224-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łańcut: Serwery
2020/S 058-138224
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum – Zamek w Łańcucie
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 1
Miejscowość: Łańcut
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 37-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Rejman
E-mail: przetargi@zamek-lancut.pl
Tel.: +48 172252010
Faks: +48 172252012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zamek-lancut.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja kultury

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

Nazwa:
Zakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanie
Numer referencyjny: S.203.2.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
48820000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup serwerów, oprogramowania systemowego, macierzy, biblioteki taśmowej, szafy serwerowej z dystrybucją
zasilania i przełączników Fibre Channel.

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
48900000
30233000
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum – Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej – sprzęt i
oprogramowanie w szczególności dostawa sprzętu serwerowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w
załącznikach 1 i 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla serwerów, macierzy, biblioteki taśmowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
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:
Umowa nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 o dofinansowanie projektu „www.muzeach” w ramach programu
operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020. Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie
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nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Podziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe
udostępnienie zasobów kultury” 3...
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

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: tak

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: 24/04/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 24/04/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Muzeum – Zamek w Łańcucie, Łańcut, ul. Zamkowa 1.
1. Informacje dotyczące procedury otwarcia zostały opisane w rozdziale XIV SIWZ.
2. Sposób przygotowania oferty został opisany w rozdz. XIII SIWZ.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
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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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 15 000,00 PLN.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z
29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.), zwanej dalej Pzp.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 Pzp.
5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ). Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. JEDZ należy złożyć razem z ofertą, w wyodrębnionym pliku – w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami rozdziału IX i X SIWZ.
6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa Pzp.
8. W celu potwierdzenia potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zostanie wezwany do złożenia
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 5, 6 oraz 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem.
Przypadki tzw. Wykonawców zagranicznych regulują par. 7 i 8 rozporządzenia.
9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego Wykonawca zostanie wezwany do przedłożenia:
9.1. wyników testów oferowanych serwerów opublikowanych na stronie (www.spec.org) na dzień nie
wcześniejszy niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu;
9.2. oświadczenia producenta serwera potwierdzające, że elementy, z których zbudowane są serwery są
produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją
producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA;
9.3. karty produktowej oferowanego serwera umożliwiającej weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;
9.4. oświadczenia producenta serwera, że zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i pochodzi z
oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce;
9.5. oświadczenia producenta oferowanego serwera, iż wymagany w postępowaniu poziom gwarancji i
wsparcia na sprzęt na terenie Polski został zaaferowany przez producenta serwera na potrzeby oferty w
niniejszym postępowaniu;
9.6. oświadczenia producenta oferowanej macierzy, iż wymagany w postępowaniu poziom gwarancji i wsparcia
na sprzęt na terenie Polski został zaaferowany przez producenta macierzy na potrzeby oferty w niniejszym
postępowaniu;
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9.7. oświadczenia producenta macierzy, że zaoferowane urządzenie: jest fabrycznie nowe i pochodzi
z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski, reprezentuje model z bieżącej linii
produkcyjnej, nie jest odnawiane i nie jest urządzeniem demonstracyjnym lub powystawowym;
9.8. oświadczenia producenta oferowanych przełączników SAN, iż wymagany w postępowaniu poziom
gwarancji i wsparcia na sprzęt na terenie Polski został zaaferowany przez producenta przełączników na
potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu;
9.9. oświadczenia producenta oferowanej biblioteki, iż wymagany w postępowaniu poziom gwarancji i wsparcia
na sprzęt na terenie Polski został zaaferowany przez producenta biblioteki na potrzeby oferty w niniejszym
postępowaniu.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom
określonym określa SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2020
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