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Polska-Zakopane: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 070-166382

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
Adres pocztowy: ul. Gładkie 1
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Kolasa
E-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl
Tel.: +48 182015045
Faks: +48 182014632
Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalodrodzenie.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalodrodzenie.pl
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

Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i
oprogramowania
Numer referencyjny: A.ZP-271-2/20

II.1.2) Główny kod CPV

30230000

http://surveys.publications.europa.eu/formserver/po/ted_search_results_pl.html
mailto:s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl?subject=TED
http://www.szpitalodrodzenie.pl/
http://www.szpitalodrodzenie.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu
komputerowego, sieciowego i oprogramowania na potrzeby szpitala oraz świadczenie
usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego
przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie i przeszkolenie
pracowników. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania (części):
• Pakiet nr 1
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego obejmujące:
a) serwer wirtualizacji – 2 szt.;
b) serwer bazodanowy – 2 szt.;
c) serwer backupu z oprogramowaniem zarządzającym – 1 szt.;
d) macierz dyskowa – 1 szt.;
e) przełączniki LAN rdzeń sieci – 2 szt.;
f) przełączniki LAN dostępowe – 9 szt.;
g) biblioteka taśmowa – 1 szt.;
• Pakiet nr 2
Dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS – 2 szt.;
• Pakiet nr 3
Dostawa systemów operacyjnych – 1 komplet;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wszystkich pakietów zawarty jest w
załączniku nr 1 do SIWZ.

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, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000
30234500
30237360
30233141
32420000
48710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu
komputerowego, sieciowego i oprogramowania na potrzeby szpitala oraz świadczenie
usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego
przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie i przeszkolenie
pracowników.
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego obejmujące:
a) serwer wirtualizacji – 2 szt.;
b) serwer bazodanowy – 2 szt.;
c) serwer backupu z oprogramowaniem zarządzającym – 1 szt.;
d) macierz dyskowa – 1 szt.;
e) przełączniki LAN rdzeń sieci – 2 szt.;
f) przełączniki LAN dostępowe – 9 szt.;
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g) biblioteka taśmowa – 1 szt.
Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nierefabrykowny, nieużywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie,
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż II
półroczu 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dysków
twardych – dysk pozostaje u Zamawiającego. Ponadto w zakres przedmiotu
zamówienia w pakiecie nr 1 wchodzi: – wygenerowana dokumentacja powykonawcza
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na odpowiednim nośniku) musi
zawierać minimum informacje o:
a) architekturze fizycznej rozwiązania;
b) architekturze logicznej rozwiązania;
c) architekturze sieciowej rozwiązania;
d) konfiguracji fizycznej i logicznej sieci LAN;
e) konfiguracji serwerów i zasobów dyskowych;
f) konfiguracji systemu wirtualizacji;
g) konfiguracji systemu backupu;
h) konfiguracja domeny MS Active Directory – warsztaty powykonawcze dla 2 (dwóch)
administratorów wskazanych przez Zamawiającego obejmujące:
a) warsztaty z wdrożonego rozwiązania;
b) 5 dniowe warsztaty autorskie (każdy dzień minimum 8 godzin lekcyjnych każda po
45 minut) przeprowadzone w języku polskim, przy czym 2-u dniowe warsztaty mają
być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, a 3-dniowe w siedzibie Wykonawcy;
c) materiały dydaktyczne w języku polskim;
d) część teoretyczna może stanowić maksimum 50 % czasu warsztatów, resztę muszą
stanowić ćwiczenia praktyczne;
e) warsztaty w siedzibie Wykonawcy muszą zostać przeprowadzone na infrastrukturze
sprzętowej Wykonawcy, kompatybilnej z dostarczoną w niniejszym postępowaniu;
f) Wykonawca w czasie warsztatów w swojej siedzibie zobowiązany jest zapewnić
catering dla szkolonych pracowników Zamawiającego, w tym przerwa kawowa i jeden
dwudaniowy obiad dziennie.
Microsoft Active Directory:
a) aktualizacja/upgrade/instalacja dwóch kontrolerów domeny Microsoft Active
Directory (AD) z wersji 2008 do wersji 2016;
b) konfiguracja dwóch kontrolerów AD wraz z uruchomionymi na nich usługami do
pracy z wysoką dostępnością;
c) przeniesienie do 90 kont użytkowników do nowej domeny AD.
Konfiguracja systemu wirtualizacji:
a) instalacja komponentów systemu wirtualizacji serwerów, w tym serwerów
hypervisora i serwera centralnego zarządzania środowiskiem wirtualizacji;
b) synchronizacja czasu środowiska wirtualizacji;
c) konfiguracja kont użytkowników i dostępów do środowiska wirtualizacji, integracja
z systemem usług katalogowych Microsoft Active Directory;
d) konfiguracja środowiska wirtualizacji, w tym sieci i wirtualnych przełączników,
zasobów dyskowych;
e) konfiguracja klastra wysokiej dostępności;
f) konfiguracja usług migracji wirtualnych maszyn na gorąco;
g) konfiguracja dwóch wzorcowych wirtualnych maszyn;
h) migracja środowiska Zamawiającego na nową infrastrukturę wirtualną, do 6-ciu
maszyn;
i) przeprowadzenie testów akceptacyjnych poprawności działanie operacji, działania
klastra wysokiej dostępności, migracji wirtualnych maszyn na gorąco, tworzenia i
kasowania snapshotów wirtualnych maszyn.
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 36 m-cy od daty
zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



8.04.2020 Dostawy - 166382-2020 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166382-2020:TEXT:PL:HTML 4/11

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 1
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:
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18
pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi cyfrowa
małopolska, działanie 2.1 eadministracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 e-
usługi w ochronie zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla pakietu nr 1 w wysokości: 20
000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 8 SIWZ.
Zamawiający działając w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30237280
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza
awaryjnego UPS – 2 szt. na potrzeby szpitala oraz świadczenie usług gwarancyjnych i
serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
Oferowane zasilacze mają być fabrycznie nowe, nierefabrykowane, nieużywane,
sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, a także musi spełniać
wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu
zamówienia. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 36
miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 1
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:
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18
pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi cyfrowa
małopolska, działanie 2.1 eadministracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 e-
usługi w ochronie zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla pakietu nr 2 w wysokości:
500,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 8 SIWZ.
Zamawiający działając w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa systemów operacyjnych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

48620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów operacyjnych – 1 komplet na
potrzeby szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
załączniku nr 1 do SIWZ.

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 miesiącach: 1
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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18
pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi cyfrowa
małopolska, działanie 2.1 eadministracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 e-
usługi w ochronie zdrowia.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla pakietu nr 2 w wysokości: 1
000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 8 SIWZ.
Zamawiający działając w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24
ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24
ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.
11.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
Wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
JEDZ należy przesłać W postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
a) oświadczenie ma być zgodne ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym 2016/7 Komisji Europejskiej z 5.1.2016
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, wydanym na mocy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.
3 dyrektywy 2014/25/UE. Sposób wypełnienia JEDZ określony jest w SIWZ;
11.1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. d) SIWZ
– jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
11.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia,wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
11.3.3. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
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b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dokończenie
sekcja VI.3.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji VI.3 Zamawiający w tym miejscu
wskazuje, że: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub
dokumentów:
11.3.2. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, odpowiednio dla danego pakietu:
a) szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, odpowiednio
dla danego pakietu (sporządzony wg zał. nr 1 do SIWZ) potwierdzający parametry
techniczne opisane w zał. nr 1 do SIWZ;
b) folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanego
urządzenia/ń itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez
Wykonawcę na żądanie Zamawiającego- odpowiednio dla danego pakietu (dotyczy
pakietów nr 1 i 2);
c) wydruk ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzający osiągnięty
wynik dla oferowanych procesorów w serwerach ujętych w pakiecie nr 1 (zał. nr 1 do
SIWZ, pkt 4 w tabelach opisujących oferowane serwery).
14. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
14.1. pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej, jeżeli oferta będzie
podpisana przez pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze.
Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej
elektronicznym podpisem przez notariusza;
14.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji
(Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być
zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji);
14.3 dowód wniesienia wadium.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Pakiet nr 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności:
Prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być
wykonywane przez zespół inżynierów posiadających następujący zestaw certyfikatów:

http://www.cpubenchmark.net/
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a) minimum jeden inżynier posiadający ważny certyfikat wystawiony przez
producenta oferowanych przełączników LAN na poziomie minimum specjalisty i
uprawniające do wdrażania oferowanych urządzeń;
b) minimum jeden inżynier posiadający ważny certyfikat wystawiony przez
producenta oferowanych serwerów na poziomie minimum specjalisty i uprawniające
do wdrażania oferowanych urządzeń;
c) minimum jeden inżynier posiadający ważny certyfikat wystawiony przez producenta
oferowanej macierzy dyskowej na poziomie minimum specjalisty i uprawniające do
wdrażania oferowanego urządzenia;
d) minimum jeden inżynier posiadający ważny certyfikat wystawiony przez
producenta rozwiązania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere posiadanego
przez Zamawiającego, poziom certyfikacji minimum VCAP 6 Data Center
Virtualization Deployment (Vmware Certified Advanced Professional 6 Data Center
Virtualization Deployment) lub nowszy lub równoważny;
e) minimum jeden inżynier posiadający ważny certyfikat wystawiony przez
producenta oferowanego oprogramowania do backupu na poziomie minimum
specjalisty i uprawniający do wdrażania oferowanego rozwiązania;
f) minimum jeden inżynier posiadający ważny certyfikat wystawiony przez firmę
Microsoft, poziom certyfikacji minimum MCSE 2012 lub nowszy lub równoważny.
Zamawiający dopuszcza łączenie ról tzn. jeden inżynier może posiadać więcej niż
jeden certyfikat, z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi dysponować łącznie min. 4
osobami posiadającymi wskazane wyżej certyfikaty na potwierdzenie warunku.
Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów, innych niż wskazane
przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do
wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej
wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego,
jest potwierdzony egzaminem, jeżeli to dotyczy danego certyfikatu i został wydany
przez podmiot profesjonalnie zajmujący się certyfikowaniem, nie powiązany z
Wykonawcą, posiadający uprawnienia do wydawania certyfikatów nadane przez
niezależna od Wykonawcy jednostkę.
W przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać co
najmniej jeden z nich lub wszyscy łącznie.
Pakiet nr 2: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku.
Pakiet nr 3: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia, Następujących oświadczeń lub dokumentów:
11.3.1. pakiet nr 1: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
(prace wdrożeniowe przy instalacji dostarczonego przedmiotu zamówienia) 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 do dysponowania
tymi osobami (należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca w
przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym ww warunku,
wskazanym też w pkt 9.1.2.3 SIWZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawierają wzory umów odpowiednio dla
danego pakietu, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 12/05/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 12/05/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1, 34-
500 Zakopane, POLSKA, dział zamówień publicznych (budynek obok budynku
szpitala)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji
otwarcia ofert.

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:

c.d.pkt III.1.1) – o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
e) 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;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych,o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz.716);
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11.3.4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego,w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
zamiast dokumentów, o których mowa:
4.1. w pkt 3.3 a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
Zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
4.2. w pkt 3.3b)–d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o którym mowa w pkt 4 i 4.2 lit.b) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt 4.2 lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5 stosuje
się.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, które dotyczy dokument wskazany w pkt
3.3a) składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miała dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Ze
względu na ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje (w tym inf. z RODO)
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej ww
w.szpitalodrodzenie.pl w pkt IV.2.6. Termin 2 m-cy= 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
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:

http://www.szpitalodrodzenie.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
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1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. 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.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.
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 pkt 2. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 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.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI
ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/04/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

