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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404477-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery
2019/S 165-404477
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Agencja Badań Medycznych
Stanisława Moniuszki 1A
Warszawa
00-014
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gorzoch
E-mail: zp@abm.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://abm.gov.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://abm.gov.pl/zp/
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/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawa macierzy, serwerów, innych urządzeń i systemów w ramach projektu pn. „Wyposażenie Agencji Badań
Medycznych w sprzęt IT na rok 2019”

II.1.2)

Główny kod CPV
48820000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest:
I. Część 1 - dostawa serwerów i macierzy – grupa I (wraz z usługą wdrożenia, wsparcia i szkolenia), w skład
których wchodzi:
a) 3 szt. - serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;
b) 1 szt. - macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym;
c) Dedykowane urządzenie do realizacji i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z niezbędnym
oprogramowaniem;
d) Niezbędne wyposażenie i oprogramowanie dodatkowe;
e) 2 szt. - przełączników sieciowych.
II. Część 2 - dostawa serwerów i macierzy – grupa II
W skład których wchodzi:
a) 2 szt. - serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;
b) 1 szt. - macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym.
III. Część 3 - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa serwerów i macierzy – grupa I
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
I. Część 1 - dostawa serwerów i macierzy – grupa I (wraz z usługą wdrożenia, wsparcia i szkolenia), w skład
których wchodzi:
a) 3 szt. - serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;
b) 1 szt. - macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym;
c) Dedykowane urządzenie do realizacji i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z niezbędnym
oprogramowaniem;
d) Niezbędne wyposażenie i oprogramowanie dodatkowe;
e) 2 szt. - przełączników sieciowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów (grupa I) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów (grupa II) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla wszystkich sprzętów / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 21
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa serwerów i macierzy
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
II. Część 2 - dostawa serwerów i macierzy – grupa II
W skład których wchodzi:
a) 2 szt. - serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;
b) 1 szt. - macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów (grupa I) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów (grupa II) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla wszystkich sprzętów / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Część 3 - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 3 - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt.

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: 21
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

4/7

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) Część 1 - co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie serwera i macierzy oraz usłudze wdrożenia o
wartości co najmniej 300 000,00 (trzysta tysięcy złotych) PLN brutto każde;
b) Część 2 - co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie serwera i macierzy o wartości co najmniej 150
000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) PLN brutto każde;
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c) Część 3 - co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie zasilacza awaryjnego o wartości co
najmniej 3 000,00 (trzy tysiące złotych) PLN brutto.
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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 119-291279

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2019
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: 21/11/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa, POLSKA, piętro XII

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) część 1 – 25 000,00 PLN - (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/000);
2) część 2 – 10 000,00 PLN - (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/000);
3) część 3 – 300,00 PLN - (słownie: trzysta złotych 00/000).
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. 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 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu (na zasadach określonych
W rozdziale XI SIWZ) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
9. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI - Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
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Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2019
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