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Gijoszenie nr 554470-N—2018 z dnia 201 X—05-09 r.

Instytut Włókiennictwa: Dostawa macierzy dyskowej wraz z instaIacą, konżiguracją i

H ru clio ni jen iem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - I)ostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiazkowc

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia puhIicmco

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nic

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej onz wykonawcy,

których działalność, lub dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację Osól) ł)ędących

czlonkami grup społecznie marginalizowanych

Nk

Nalcy pod ic minimalny procentowy wskw2nik yitnidnienia osób należących do jednej lub wiccj

kategorii. o których mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp. nic mniejszy niż 30%, osob zatnidnionych

zaklady racy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Postępowanie przeprowadza podmiot. któremu zamawiający powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

httpsJ/bp.uzp.goy.pl!ZP40OPodgladOpub1ikowanego.aspx?id2Oa55Odh-a4a2-4h5a-... 201 X-05-09



Stronn 2 y. 18

In forniacj e na temat pod ni iotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przepr0y1ttlz1ne wspólnie przez eaniawiających

Nie

Jezeh tLK, IlLilezy Wy Illiellie zaI1tIWILiltCYCl], kluj/Y WspOlnie plyepr \yauzuju postcpownnie

oraz nodac adresy ich siedzib. krajo\w numery ideniyrkwyjne oraz osoby do kontaktów \\ raz

z dany ni i do kun L Lk L ów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

ezlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamaniającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Insiytut Włókiennictwa. krujo numer ident} Likae)jny 000050239,

ni. I rzezińska 5/1 5 92—1 03 Lódź, woj. łódzkie. puiWwo Polska, teł. ±48426 J 631 Oc—mail

inpiolrowska(a)iw.lodz.pL iiks4842679263X.

Adres strony niernetowej (01(L): www.iw.Iodz.pI

Adres pmlilu nai,ywey:

Adres strony intemelowej pod którym iunz u”ysk:tć dostep do naucd;i i unudzeń tub

Iormakw plikó% ktore nie sa ogólnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCE(;(): lnn\ (pros/c okrelic):

loNtywt iktdwe;y

1.3) WSPÓLNE UDZIELANI L ZAMÓWI ENIA Ot”żdi dotyczy):

Podział obowiuzków miedzy zamawiajuc\mt w przypadku wspótneo przeprowadzania

poNtepowal w, w tym w przypadku wspólnego prytprowadzania IM)slypowall ia z

zamawiajueynl z innych państw ezlonkowskieli nii Luropejskiej (który z „uinawiajaeyeh

jest OdpOWiedyialH\ Za prźeprowudienie poskp unia. C/\ i \\ jakim zakresie za

pr/epro\%adzenie pos tepowania odpow ladaja pozoi:iI I zamawiajucy. czy znm)% jenie

bedzie udzielane przez każdego z zanwwiajue\ eli indywidualnie. Czy /aiiiouieflie zusialue

htlps://hzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpuhlikowanego.aspx!id 20a550db—a4a2-4b5a-... 201 8—05—09
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udzielone \\ imieniu i na rzecz pozoslalyeh zuniawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, I)e1flY i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (LJRL)

\\WW.iW.IOdz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www. iw. I oW”.. pl

I)ostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

Ofert)” lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyiać:

Mekt roniczn ie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie (10 udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposóh:

Wymagane jest przesianie ofert liii) wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Tak

lamn sposob:

Piseinflie. zgodiHe z zasadami royduialu X siwi

https:1lbyp.uzp.gy.pl!Zl%O0PodgladOpublikowanego.aspx?id2Oa5SOdb-a4a2-4hSa-... 201 8-OS-OJ
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Adres:

Instytut Wlokiennict%\il, ul. flrzeiińskn 5/l 5. 92—103 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystani;, z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie Są ogólnie dostępne

Nieogruniezony, pełny. hezporcdiu i hezphtrny dosiep do tch mirzcd;i nmzna uzyskać pod

;idresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazw;, nadana zamówieniu przez zamawiającego: l)ostawa macierzy dyskowej wraz 7.

instalacj4. konliguraej4 i uruchomieniem

Numer referencyjny: KF/ZP-236-16/18

Przed wszczęciem postępinyania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwosci składania ofert częściowych

/aIuó\ienie podzielone je na czcśei:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać iy

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo (1(1 udzielenia I cznie następujących czyści lub grup

części:

Maksymalna liezha części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawci:

https:iihzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id2OaS5Odb-a4a2-4h5a-... 20] X-05-09
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11.4) I{rótki opis przedniiotu tInl(%YieIlia (wielkość, zakres, rodzaj / ilość (IOSICRV, iisliig lub

robni l”udoiyla;zyel, liii, określenie zapotrzebowania i %„y;;za.Ęań ) a w przypadku partnerstwa

iflflOW;icyjnego — określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacja.

kinłigtiraeją uruchomieniem. l)opuszcza SI urzndzenia r wnowa ne fl)z.ulnianebik(>

urntdzenizi w konane przez dowolnych producentow f]lYy” zachowaniu identycznych lub

lepszych pantmetww technicznych I \%iIlOr6\y użytkowych. Macierz musi spełniać ilas(epujuce

wymaganiu techniczne: I. Macierz musi b) ć wyposażona w co najmniej 2 kontrolery pracujące

\% (rybie Acuye!Actiye zajmą jkice się obsługą dostępu do dysków. 2. Urzadzenie powinno być

wyposazone w podwójny. redundantny systeiii zasilania i chłodzenia. gwarantujacy

nieprzerwalność prac” i utrzymanie flinkcjonulności macierzy w szczególności dzialania

pnmieei cache w przypidku awarii jednego ze źródeł zasilania. 3. Macierz musi unmżliwiau

utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze co najn]niej 256TD i systemu plików co najnrnicj

(i4Tfl. 4. Macierz musi posiadać co najmniej 48 Ciii RAW systemowej pamięci cache

ohsługującej odczyty i zapisy (pamięć dostępna na kontrolerach macierzy). Jeśli rozwiązanie

stosuje mechanizm mirroringu ohszaró hukrujLicych zapisy należy zalożyć ze 100%

pojemności to zapisy. 5. Macierz musi positdać możliwość rozbudowy pamięci cache do

minimum 800 (iii neflo, dopuszcza się rozszerzenie pamięci caehe w oparciu do dyski lub

karty w” technologii FLAM I. 6. Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache. W

szczegolności pamięci cache przeznaczonej do zapisu (ang. write cache) i zapewniać w razie

uraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisan) ch na dyski przez nieograniczony czas. 7.

Olerowune urz4dzenie powinno być wyposażone w co najmniej 4 porty 10Gb Ethernet BaseT i

4 porty 10Gb Ethernei. SF1”— obsadzone wkladkwni wielomodowymi w speeylikacji Mą

przeznaczonych do udostepniania danych. X. Macierz dysko%\a powinna umożli\ą iać

stosowanie w niej dysków 551). I IDD I 5k. 111)1)10k ił IDD 7.2k rpm wyposazonych w

interłŁjsy SAS IGhps (SAS. \L-SAS) zarowim 2.5” jaki 3.5”. t) Macierz musi hyc

wyposażona w dyski posiadąjace podwojne I nterIesy. I 0. Macierz musi być \yyposażomt \

globalne dyski zapasowe dla dysków dan ch w liczbie wnikajacej z udokumentowany cii

zaleceń producenta macierzy. 11 . Macierz musi mieć moż! iwość insnilacj i dysków 551), SAS.

NL—SAS w (ej samcj półce dyskowej. 12. Macierz musi wimżliwiać rozbudowę (10 150

napędów dyskowych w obrębie pojedynczego unudzenia. 3. Macierz musi zostać

https:Llwp.uz.p.goy.pI/ZP400PodgladOpuhlikowanego.aspx?id=2OaSSOdb-a4a2-4h5a-... 201 X-05-09
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WypOsitżOIlLl w dyski: • SS D o pojemności nie wiekszej niż 800Cl . dajuce uyteczną

przestrzeń 5.7 TR. • SAS lOk o pojemności nie wiekszej niż 1.2 Tfl. dające uzyteczną

przestrzeń 17 Tfl. Neirline SAS 7.2k o pojemności nie wiykszti niż 4Tfl. dające użyteczną

przestrzeń 42 li. Macierz musi być wyposażona w dyski typu I lotSpare w liczbie zgodncj z

zaleceniami producenta. I 4. I „ołLlczenia miedzy dyskami a kontrolerain I powinny być

wykonane \V technologii SAS 1 2(ibps. I S. Wy nagana jest obsługa min 25 dysków 2.5” w

półce o wysokości maX 21) oraz. mozliwość obsługi I 5 dysków 3.5”” w obrebic jednej pół ki o

wysokości max 30. Ib. Macierz powinnil umożliwiać równoczesna ohsługt wielu pozomow

RAI D. Ze wzglcdu na zakładane przeznaczenie niniejszego urzudzenia zamawiajucy wymaga,

by obsługiwało ono. co najJnniej RAI D I .5.6. I 7. Macierz musi posiadać Funkcjonalność

tworzenia lokalnych kopii migawkowych wew;trznymi mechanizmami macierzy w

technologii „redireet on write. Należy dostarczyć licencje na całą pojemność macierzy. 18.

Macierz musi obsługiwać 256 kopii migawkowych per dysk logiczny LUN oraz 256 kopii per

system plików. 19. Przepelnienic przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować

hlcdów zapisu na przestrzeń produkcyjna. 20. W przypadku odtworzenia danych z dowolnej

kopii migawkowej. urzadzenie musi poz%ytlać na poprawne zachowanie także wcześniejszych

jak i późniejszych snapshotńw, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia dainch ze

wszystkich istniejacych (starszych i nowszych) kopii dostcpny ch dla danego zasobu. 21. Wraz

z macierza musza być dostarczone licencje notrzebne do odtwarzania woluminu z kopii

migawkowej. 22. Macierz musi obsługiwać lun nuL%king. lun mapping i inicjowanie startu

systemow operacy ;nych. Należy dostarczyć licencje dla maksymalnej wspieranej liczby

serwerow podLiczonych tło macierzy. 23. Macierz musi htć wyposażona w funkcjonalność

zarzndz:inht poziomem usług (ang. Qualiiy of Seryice) poprzez możiiwosć określania wartości

.nic wiekszej niż ( limit) dla nastepujacych purameirow dostepu do dysku logicznego: a. Ilość

operacji na sekunde (IOPS), b. Przepustowość (MB/s) 21. Macierz musi umożliwiać replikacje

syne hronicziw i asynclln)lliczllej daiwch blokowych oraz replIkacje asy nehroniczna dla da nyc Ii

plikowych poniiedzy dwiema macierzami. W\inugailc jest dostarczenie licencji na pełna

pojemność oferowanej macierzy. 25.Macierz musi posiadać funkcjonalność tieringu

polegaj uca lut automatycznel I ni gracj bh ków danych dysków logicznych porn iedzy rćzny nil

typami dyskow tzycznyck w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez

aplikacjy. Migracje musza być wykonywane automatycznie bez udziału administratora.

lkedynezy nugwwany obszar nie może być większy niż 256MW Migracja danych musi

https://hzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpuhlikowancgo.aspx”?id- 2OaSSOdh-a4a2-4hSa-... 20 X-05-09
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odbywLtć sk bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i ;iplikacj i. Niezbędne jest

dostarczenie licencji na calE) pojcmnosć macierzy. 26. Funkcjonalność tieringu musi być

możliwa pomiędzy wszystkimi typami stosowanych dysków (SSD, SAS/FC, NLSAS!SATA).

27. Macierz musi tImożlI\% iać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy

wszystkie dostępne dyski Fizyczne funkcjonujaee w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w

przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków lizycznych. 28. Macierz musi

zapewniać jednoczesne zastosowanie różnych trybów protekcji kAID dla różnych typów

dysków 15zycznych obslugujących pojedynczy dysk logiczny objęty mechanizmem lieringu.

29. Macierz powinna zapewniać mechanizm Thin Proyisioning, który polega na udoslępniamLl

większej przestrzeni logicznej niż jest to Fizycznie ulokowane w momencie tworzenia zasobu

lub W momenwe. gdy aplikacja nie wykorzystala przydzielonej pojemności. Wymagane jest

dostarczenie nieibcdnych licencji na całą pojemność macierzY. 30. Macierz musi umożliwiać

zwrot zwolnione; przestrzeni dyskowcj do puli (ang. Space reclatnation). 31. Macierz. powinna

oferować l”unkejonalność podlączenia jej do centrum serwisoweuo producenta. w celu zdalnego

monitorowania poprawności Funkcjonowania macierzy .32. Dla danych plikowych urzadzenie

musi wspierać silniki antywirusowe takich dostawcowjak: Conmuter Associates, Trend Micro.

Sophos. Kaspersky. McAke. Symantec. 33. Urzadzenie musi %spierać wirtualizacj

serwerową w zakresie: Vmware: VAAI. yASA, yyols (protokoly l”C, iSCSI, NAS), integracja

macierzy z yMware ykealize Operations oraz I lper—V: Ollloaded Data Transhr (ODX) and

Olfload Copy lór H le 34. Macierz powinna obsługiwać co naimniej protokoły blokowe; F C i

iSCSl. oraz protnkoly plikowe: NFSy3. NF5y4. 5MB 1. 5MB 2. 5MB 3”3.02 35. Oferowane

urzadzenie powinno być ohjete co najmniej 5—letnim wsparciem producenta sprzętu z czasem

reakcji 4 godziny w miejscu instalacji sprzetu. 36. Okrowane urzidzenia musza być flihrycznie

nowe, wyprodukowane nie wcz.esniej niż 2 iniesiace przed dostawa i pochodzić z

autonzowanego kanEilu d\ stryhucji producenta ohejiiitącego rynek polski. 37. Urzndzenia

oraz ich oprogramowanie wewmwtrzne musi być objęte opieką serwisowE) producenta przez

okres 5 lat. W okresie opieki wymagany jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostep do

części zaniiennych y mienianych p” padku awarii oraz dostęp do wszystkich nou szych

wersji oprograniowania. 3 X. Macierz musi być objęta programem .jachowaj dysk”” tzn. w

przypadku awarii dy sku po jcg wymianie dv sk pozostaje własnością Zamawiaj acego. 39.

Macierz po dostawie musi zostać skon Figurowana z istniejąca infrastrukturą inlbrmatyczna

\4edług zaleceń działu 1T ZaniawiajEicego.

IntpsJ/hzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx”?id 2OaSSOdb-a4a2-4b5a-... 2018-05-09
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11.5) Glówny 1(0(1 (TV; 30234500—J

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita Wartość zamówienia (j:tIi :czmalt”uqcwy poć/tik” in/ornzcu7c O t

ZćliiiOl”it ii/ci):

Wartość bez VAT:

WiIum:

(1v przypadku ztiiiow rcunou”ych bib clyuainhz;icMo ysfc;izzt zakupów .yzcicunAoi*”c,

calkmy/Ia maksymabia wcir/ość i” całym oknsn” obow/azywania iIIflO1t”%t I”cifliOWt”J lub

dyncunkziu”go S)”S/CIUI( zt(kUpOl1”)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o któch mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub iy art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okrcśknie przedmiotu. Wielkości lub iakresu orni wuruuko\ flt jUkicli YoSttItt udzielone

zamówienia. o kórych IflO% a W art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustaw\ Pip:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na któn została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów;

iniesiicacii lub dniach; 56

lub

data rozpoczęcia; bib zakończenia;

11.9) Informacje dodatkowe;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FiNANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia (1(1 l)O%% adzenia określonej dzialalności

zawodowej, o ile wynika to z odręhnch przepisów

Określenie wirunków; iuntt%% i;ticy nie sta\ hi irunku w tym -„Ltkreste

liups:kbyp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpuhlikowancgo.aspx?1d20a550dh-a4a2-4b5a-... 2018-05-09
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I nlOfillUcjC dodatkowe

111.1.2) Sytuacja I1D2DSOwII liii) ckoiioni iczna

Określenie warunków: Zamawiajucy nie sh wia warunku w tym zakresie

In Ihrnuej e dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 7.amawajqcy urna warunek zr spełniony jcy.clt wykonawca wykaże.

że: I . \\ okresie ostatnich trzech lat lrzetl upi) wern terminu składania ofert. a jeśli okrc\

prowadzenia działalności jest krótszy— w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedna

dostawy macierzy dyskowej wraz z uruchomieni 11Ł instalacja i konrguracją o warlości co

najmniej 200 000,00 zł brutto. 2. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej I osobą,

która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajucą certylikat producenta

uprawniąjacy do wykonywania implementacji okrowancj macierzy dyskowej.

Zamawiajacy wymaa od wykonawców wskazania w okrcie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postcpowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamówienia wraz z iniormaeja o kwali likacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S

ustawy Pzp Nic Zamawiajucy przewiduje nastepujacc kiktiltatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLAI)ANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENiA, ŻE Nil PODLEGA ON WYKLUCZENII: ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

https:Mbzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=20a550db-a4a2-4hSa-... 201 8-03-09



Strona 10 z 18

Oświadczenie o niepodlega n iii wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udzialu w

pOstępO%fllfliU

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB I)OKUMENTÓW „ SKIAI)ANYClI PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACE(;O W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZl”:

Odpis z wiaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inłbrmacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrcbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji. w celu

potwierdzenia braku podstaw do \yykluczknia na podstawie o ai-t. 24 ust.5 pkt I ustaw)

l!l. Jeżeli wykonawca ma siedzihe lub ]llłcjsce zmniesikania poza tcr%”toriuin

Rzecźypospolikj Polskiej. nLnuas( dokumentu. o którym mowa w pkt 1). składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju. w którym ma siedzihc lub miejsce zamieszkania.

potwierdzajace odpowiednio, że: — nie otwarto jego likwidacji ani nie oloszono upadłości.

w stawiony nie \yczeiiitj niz 6 miesiecy przed upływem terminu składania olcrt. Jezeli w

kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju. w któ in wykonawca ma siedzibę łub

miejsce zanlieNzkzlnia. nie wydaje sic dokumentow. o kton”ch mowa pow ?ej. iżtsW1ltije sic

je dokumentem zaw lerajacy ii odpowiednio oświadczenie w:ykonawcy. ze wskazaniem

osoby albo osob upraw nioiwch do jeo reprezentacji, lub oswiadc,enie osoby. ktorej

dokument mial do[y czyu. złożone przed notariuszern lub przed oreanem s;idow m.

adminisiracyjnt ni albo oruanem samorzadu zaw odo\Ęego łtih uospodarczeeo właściwym ze

w,Jedti na siedzihe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osok. Termin okresloli) powyżej stosuje sic. 2) Dokuineniow dotyczncy ch podmioin

trzeciego. w celu w kazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz

spełnienia. w zakresie, W jaki in wykonawca powołuje sic na jego zasoby, warunkow udziału

W postepowan i u — jezel i w ykonawetL p< ilega I Ia zasobach podmiotu trzeciego

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB l)OKUMENT(”W SKLABANYC1I I”RZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELtT POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ARF. 25 11SF.

1 PKT I USTAWY PZl”

https://hzp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=20a550db-a4a2-4b5a-... 201 8-05-09
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111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz dostaw. a W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania olcrt, 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. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są: —

rekrencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz którego dostawy były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów, Wykonawca sklada oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadał wykonywanych rekrencje bądź inne dokumenty potwierdząjącc ich

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania olert. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z inlbrmacjami

na temat ich doświadczenia oraz iniormacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ ŁUB I)OKUMENTÓW SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘIOWAN1U NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCII MOWA W ART. 25 UST.

I PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

1) Wypelniony lormularz olcrtowy sporzudzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego

Załącznik nr (10 SIWZ; 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postypowaniu:

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania

wykonawcy. o ile olerte składa pel nomocntk: 5) Zohowiazanie podmiotu trzeciego —jeżeli

wykonawca polega na zasobach lub syt (laej podmiot LI trzeciego:

SEKCJA IV: PROCEDURA

https:7hzp.uzp.goy.p1,”ZP400Podg1adOpub1ikowancgo.aspx?id=20a55Odb-a4a2-4b5a-... 201 X-05-09
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IV.1) OPIS

I V. 1.1) Tryl) Lidzielen ja zamówienia: Przutaig Ii icognin czony

IV. 1.2) Zanlawiaj;)cy żjhi wniesienia wadium:

Nie

Iii IbrifldcjLi lid terieu WLicb uri

IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nic

Należy podać inlbrmacje na temat udzielania zaliczek:

IV.I.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dohjczenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nic

Dopuszcza się złożenie olcrt w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do olert

katalogów elektronicznych:

liii brn mej e dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopwzcza sic złożenie alerty wariafl(o%% ej

Nie

Zlozenic oleny wariantowej dopuszcia Sic 1\ Iko zjednoczcsnyni złożeniem olerty

zasadniczej:

Nic

IV. 1.6) Przewidyw ana liczba wykonawców, którzy zostaną zapniszeni (10 udjialu w

l)NtyP01% aniu

(/fl:e/ur OPLU?ICUHy t1LĘ( „LJfl JC Z ogh)ce,/u”nz Jić,bn” bm uflfltyji,V, JNIJ/IUJS1 140

/; ?t70h”CU iJJU”)

Liczba wykonawców

I rze id wana in mi inaliut liczba wykonau cow

https:; bzp.uzp.goy.pl ZP400PodgladOpuhlikowanego.aspx?id2OaS5Odb-a4a2-4bSu-... 2O -O5-O)
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N”laksyinalna liczba Wy kOflaWcót%

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1 .7) Informacje na temat Urnowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

mowa ramowa kdzie zawarta:

(„ty” przewiduje sic oranIczenie liczby ticzestnikow umowy ramowej:

Przewidziana nMmksymnalna liczba uczesh ików umowy ramowej:

lnlhrrnimcje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dyn:unieznego systemu za upów:

Adres strony internetowej, na której hyd zamieszczone dodatkowe intórmacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakupów:

In (oriflaej e dodatkowe:

W ramach umowy ramowej!dynamiezne”o systemu zakupów dopuszeza sic zlw.enie ofert

W Jormie katalogów elektronicznych:

Priewiduje sit.” pobranie ze zlożonyeh katalogów elektronicznych iniormacji polrzebnych do

sporzKIzciiia oterL w nmiach umowy ramowcj!dynamtczriego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pr:c1cz; I1/i”Ognil?h:oI?l”.

]„r:t”uwg ognuflctflhil. nc”.mjuL/c ()ghLCtI?h”flQ \ ie

Na!ciy podać adres stron\ internetowej, na której aukcja hcdzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości hęd1 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikaj4cc Z opisu

https 201 6-05-09
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przed ni iotu zaiiiów jen hi:

Należy podać. które inFormacje zostana udostpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostepniema:

InFormacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

JIkI jci iiizewidtntny sposob posttpoWiiUu W toku aukcji eIekfl)lUc7.nLJ jakie kdi warunki.

na jak ich w \kOIUL\\ cv h)CLhi IihhLI I I IcV ((YyIC (miii imal ne wysokości postu pieii ):

Informacje dotyczace wykorzysiywanco sprzeu elektronicznego, rozwiazań i speeyhkacji

techiliczn\cli w zakresie pohjczeń:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyrkacji wykonawców w aukcji elektronie?nej:

lnlonnucjc o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Uzus trwania:

Ciy wykonawcy, którzy nie zlozyti nowych p tpicń. zostanu zakwalifikowani do

nastcpncgo etapu:

W:iruiik i zaniknięcia aukcji elektronicznej:

Iy.2) KIIYTERIA OCENY OFERT

IY.2.l) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Znacicnic

Cena 8000

Dodatkowe wsparcie tclelbiiiczi]c dla !almtwiajacego w godzinach 16.00 — 20.00
20.00

przez rok od podpisania protokolu odbi oni

Iy.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy 1”;p (przetarg

li idt U ran iezt )fl\

\ ic

J\7.3) Negocjacje z ogloszenicrn, dialog konkurcnc%jn), partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszenicni

Minimalne wymagam1ia. które musi spclniać wszystkie olcrty:

https:!/lwp.uzp.goy.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id-2Oa5SOdb-a4a2-4b5a-... 2018-05-09
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie olert wstypnych

bez przepwwaclzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby olert:

Należy podać infonnacje na temat etapów negocjacji (W tym liczby etapów):

In orniacje dodatkowe

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inlbrniacja o wysokości nagród dla wykonawców. którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowi cc podstawy do składania otrt, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstcpny harmonogram poskpow ania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązan:

Należy podać in lormacje na temat etapów dialogu:

In lbrmacje dodatkowe:

Iy.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

I ącmenty opisu przedmiotu zamówienia dclłniuace minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadac wszystkie olcrty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby oku podlcgajqc.ych negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny olert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

za mówienia:

hupsi/hzp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=20a550db-a4a2-4b5a-... 2018-05-09
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In furii laeje dodatko\ e:

IyA) Licytacja elektroniczna

Adres slroiiy internctowL”j. liii któie bL”dzic prowadzona licytacja elektroi1iczna:

Adres strony nternctowej. na której jest (lostepny opis przedmotu /tiflOwicliIH w licytacji

eieklronic%ncj:

Wyiaitaiiiu do(yczacc icjcsUacji i idciitytkacji wykonawców „W licyt:tcii clck(rotiicziicj, w 1) nI

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postąpowania w loku licytacji elektronicznej. W tym określenie minimalnych

wysokoci postąpień:

Intormacje u liczbie ciapów lic”tacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którży nic zlożyli nowych postąpicn. zosiana !1kwaIi Ukowani (10 nastpncgo

etapu:

Tcnnin składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia I cytacji elektronicznej

„lermin i wirtinki yainkniecia lic\ tacji elektronicznej:

(stoli ic dla stron }$tailo icnia, które zostana wprowalzonc do tresci zawieranej uniowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki ulliowy. albo wzór umowy;

Wimipin in dotycnice zabezpieczenia należy tego wykonania urnowy:

I iU”onnacj c dodat k owc:

Iy.5) Z\IIA\A UWOWI

Przewiduje się istoltie zmiany postanowień zawartej umowy W stosunku do treści olerty,

na pod.%tawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Naley wskazać. zakres, charakter zmian oniz. wartink i ir wadzenia zmian:

1 )opuszczalne zmiany unuwy „osialy okreslone we wzorze tiinoy.

IV.6) INR)RMA(:JE ADMINISTRACYJNE

hitps:/!hzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=2Oa5SOdh-a4a2-4hSa-... 201 ś-05-O9
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Iy.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doiyezy,i:

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie (10 udziału iy postępowaniu:

Data: 2018—05—18, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzgkdu na piIiu potrzeby udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki. w jakich mogą być sporządzane okrty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

w postcpowaniu

:> Język polski

Iy.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

O (rt)

Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym łiandiu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości łub części zamówienia: Nie

lyk.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżełi środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane Nie

IV.b.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

btlps:Mhzp.uzp.goy.pI!ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id2OaSSOdb-a4a2-4b5a-... 201 X-05-09
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