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OIoszcnk ni 562664-N—2018 z dnia 201 X—05-23 r.

Instytut Wiókiennictwa: Dostawa macierzy (Iyskowej wraz z instalacją, konfiguracja i

uruchom jen leni

O(;L0SZENI[ O ZAMÓWIENIU - I)ostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie ohowiazkowc

Ogloszenie dotyczy: Zamowicniu publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionel oraz wykonawcy,

których dzialalność, lub dzialalnoŃć ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowaly zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nałety podać minLnlaln\ I3roccilto%%) WSka)Rik za(rudniciiiu osob i L(eŻacych do jednej łub witcej

katciori 1, o których mowa w art. 22 ust. 2 uslawy Pip. ile mIlieszy ni. 30%. osób zatrudnionych

pizd, zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki ( %)

SEKCJA 1: ZAMAWJAJJ4CY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot. któremu zaniawiający powierzy l/pow icrzyli

przeprowadzenie poNtępowania

Nic

Iitlps:Ybzp.uzp.goy.pl/ZP400Podg1adOpub1ikowancgo.aspx?tda82ea0e%-c6eh-456h-... 201 X-05-23
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In forniacj e na temat pod miotu którein LI zamawiajLIcy pow ierzyl/powlerzyli prowadzenie

postępowani :i:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie prz zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wy n cii ić iainawiaj Licyeh, którzy wspolnie PI%CI)P )Wadza)LL poskpowanie

oraz pochić adresy ich siedzib. krajowe numery identy Ii kacyj ie oraz osoby (10 kontaktów wraz

z dany ni i do koii Lak I ów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

ul. Rrzezińska 5. 15 . 92—l

nlpiOtroUska(Ulw.t()dz.pl.

:\dres strony illtcrnelowi.j

Adres protilu nahywc

Adres strony internetowej pod któnm nm/DLI uzyskac dostep do narzedzi i urzzidzen lub

lormatów p1ikó\. które nie sit ogólnie dosiepne

Ł2) RODZAJ ZANIAWIAJĄCE(;o: mi (prosie okreslić):

I nslytut I adaweiy

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIU ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy,):

I odi LI I ohowiaykow li iedzy vii mawiaj acyini w prz padku wspólnego prJ.epfO\Yad7LI uLi

PosLPowan ut. \ (}i II PIYYPLtdlUI \%5p0l leg<) przeprowadiiniu pOstylM)Wai I iLL /

yninawiajLicyIlli y. innych panstw ez[onk<skieli Unii Europejskiej (który z zamawiajacyuli

jest Odpowied/iLIlin /d przeprowadzenie postpox%ttnia. czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie posWpowanw odpowiadaja pozostali zamaw iajaey „ czy zanmwtenie

bcdzie udzielane prycz każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamowienie zostanie

Instytut Wlókiennictwa. krajow y numer identylikacyjny 00005023k).

o: L(dz.. woj. lodzkie. panstwo Polska, tel. + 484261 63 1 03. e—niail

faks 1X12679263X.

(likU): www.iw.lodz.pl

https:Mhzp.uzp.goy.pl/ZP400PodglaclOpublikowancgo.aspx?id=aX2eaOcX-cócb-456b-... 201 X-05-23
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udzielone w imieniu i nu rzecz pozosL I\ cl] zumawia;wych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp (10 dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

W\\W.iw.IOdz.pI

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotny cb

warunków zamówienia

Tak

www.iw.iodz.pl

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

uzyskać pod adresem

Nk

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu iy postępowaniu należy przesyiać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

[ni>” tosob:

Wymagane jest l)rzcslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu W inny sposób:

FiL

liin” spo-ob:

P LSeI]llliC zgod liC z LaSLtdaIiil rodzial u X SIW!

htlpsJ bzp.uizp.goy.pI/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id”aX2caOeS-cóeb-456b-... 201X-OS-23
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AdFes:

Instytut Wlókiennictwu. ni. t3rzezińska 5/l 5. 92—l 03 Lódź

Koni ui)ikacja elektroniczna nyniaga Jwrzystan ia Z narzędzi i urz:(Izeń lub formatów

plików, które nie sa oóIiiie (I4)s(piie

Nic

N icouaniczony, pel ny. bezpośedn I bezpłatny dostcp do tyci uiicdz.i I I1OZI lu uzysl\ac pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWiENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: I)ostawa uacierzy dyskowej wraz z

insiahicjz. konilguraeja I uruchomieniem

Numer referencyjny: KIUZP-236-17.”18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na czyści:

Nic

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

odniesieniu do:

Zaniawiajpcy zasinega sobie prawo do udzielenia hjcznie następujcyeh części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówieni;,, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

htips:Yhyp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a82caOcX-cóch-456h-.. 201 8-05-23
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11.1) Krótki opis przedmiotu zaiuówienia (wielkość. C,LI”CS, IYUIWj / ilość dOS/mi”, U%”llI lub

robot lzulrnylt,ni”e/z 111/) Ok,(”ś/eJ?W :upou:ć”boii”auio I wyuzugań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego — określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: l”rzednuoteiii zamowieflia jest Dostawa macierzy dysko\\q wrazi instalacja.

kon liniraca uruchom )en Cni. l)opuszcza sic urzadzcmi i a rO\ynOWHZHC rozumiane jako

urzadzenia wykonane pizez dowolnych pioducentów pizy zacliowaiiiu identycznych lub

lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych. Macierz musi spełniać nastpu)4ce

wymagania techniczne: I. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 kontrolery pracujace

w (rybie Actiye/Actiye ząjmnujqce sii ohsług dostępu do dysków. 2. Urzadzenie powinno być

wyposażone w podwójny, redundantny” system zasilania i cHodzenia. gwanintujacy

nieprzerwalność pracy i utrzymanie lnikcjonalności macierzy w szczcgólności dziahmia

pamięci caehe XV przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania Macierz musi umożliwiać

utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze co najmniej 256FS i systemu plików co najnuiiej

64TB. 4. Macierz musi posiadać co najmniej 32 GB RAW systemowej pamięci cache

obslugujjcej odczyty i zapisy (pamięć doswpna na kontrolerach macierzy) Jeśli rozwiazanie

stosuje mechanizm mirroringu ohszaró bulorujacych zapisy należy zaloyć że 100%

pojeiliności to zapis Macierz musi posiadać mozl iwosu rozhudo\\ y panlieci eache do

minimum 500 ( il nelmo. dopuszcza sic rozszerzenie paniiecl cache W oparchi do d ski lub

karty w technolocii I LAS) I. 6. Macierz, musi być odporna na aw arie pamieci cache, w

szczegołmiosci pamięci cache prz zm czonej do zapisu (amig. write cache) i zapewniać u razie

utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez nieograniczony czas. 7.

Otbrowmne urzadzenie powinno być wy posażone XV co najmniej 4 porty I 0( ib I thernet IkiseT i

4 porn 1 O( ib I thernet 51 1” ()bSH(lzoIle wkładkami Wic]oniodokVmni W specyhkacp 5k

przeznaczonych do udostcpniamiia dam ch. S. Macierz dyskowa powinna umożliwiać

stosowanie xy niej dyskow SSD. I IDI) 15k. 111)1) 10k II ll)[) 7.2k rpm wy posazon\ cli \\

interlcjsy SAS 12( Ihps (SAS. NI —SAS) zarowno L5” jaki 3.5”. . Macierz muus hyc

wyposaż ma w dyski posiadajace Ptl\ću te interkj sy I 0. Macierz, musi być wyposazom ma w

globalne dyski zapasowe dla dysków danych w liczbie wynikajacej z udokumentowanych

zaleceń producenta mac jerzy. 11. Maciej, musi mieć możliwość insial:icj dysków 551). SAS,

NLS;\S W lei samej jiólce d\ skowej 12 Maciej, intisi umno,liwiać rozbudowę do ISO

napedow dyskowych W obrebie pojedynczego urzadzcnia. 13. Macierz liusi zostać

https:i7bzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpuhlikowancgo.aspx?idaS2ea0c8-c6eh-456h-... 201 8-05-23
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W) O5ilOlfl \ dyski: • SSD o pojemności nie \% iekszej niż 800GB. dajace użyteczna

przestrzeń 5.7 TB. SAS lOk o pojemności nie \%iększe niż 1.2 TB. dające użyteczną

przestrzeń 7 Tt3. Nearłine SAS 7.2k o pojemności nie wiekszej niż 4TB. dające użyteczna

przestrzeń 42 IB. Macierz musi być wyposażona dyski typu I IotSpare w liczbie zgoc lej Z

znlecenianii producenta. 14. Polączenia między dyskami a kontrolerami powinny być

wykonane w technologii SAS I 2Ghps. 15. Wymagana jest obsługa min 25 dysków 2,5” w

ółce o wysokości max 2U oraz możliwość obsługi I 5 dysków 3.5”” obrebie jednej półki o

wysokości max 30. 16. Macierz powinna umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów

RAJD. Ze względu na zakladane przeznaczenie niniejszego urzadzenia zamawiający wymaga,

by obsługiwało ono, co najmniej RAID I „5,6. 17. Macierz musi posiadać funkcjonalność

tworzenia lokalnych kopii migawkowych wewnętrznymi mechanizmami macierzy w

technologii „redirec( on write”. Należy dostarczyć licencję na ealą pojemność macierzy. 1%.

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

system plików. 19. Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodowtć

błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. 20. W przypadku odtworzenia danych z dowolnej

kopii migawkowej. urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych

jak i późniejszych snapshotów, z zacho\anieln możliwości kolejnego odtworzenia danych ze

wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii doswpnych dla danego zasobu. 2L Wraz

z macierza musza być dostarczone licencje potrzebne do odtwarzania woluminu Z kopii

nugawkowej. 22. Macierz musi obsiugiwać lun masking. lun nmpping i inicjowanie startu

systemów operacyjnych. Należy dostarczyć licencje dla maksymalnej wspieranej liczby

serwerow podłaczonych (10 macierzy. 23. Macierz musi być wyposażona w Funkcjonalność

zarządzania pozi niem usług (ang. Quality oF Seryice) poprzez możliwość określania wartości

„.nie większej niż” (limit) dla nastpujacych parametrów dostępu do dysku logicznego: a. Ilość

operacji na sekundę (IOPS), h. Przepustowość (MB1”s). 24. Macierz musi umożliwiać replikację

synchroniczna i asynchronicznej danych blokowych oraz replikację asynchroniczną dla danych

pIkowych pomiędzy dwiema macierzami. Wymagane jest dostarczenie liccllcj i na pel na

pojemność olurowanej macierzy. 25. Macierz musi posiadać łbnkcjonał ność t cn ngu

polegaj aea na autolnalyczl lej liligraej i bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi

typami dysków hzycznyck w znleżności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez

aplikację. Migracje musza być wykony wane automatycznie bez udziału administratora.

Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 256MB. Migracja danych musi

https:Yhzp.uzp,goy.pliZP400PodgladOpublikowanego.aspx?ida82ea0c8-c6eb-456h-... 201 8-05-23
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odbywać siy bez przerywania doswpu do dany eli od stiony hostów i aplikacji. Niezbędne jest

dostarczenie licencji na calą pojemność macierzy. 20. Funkcjonalność tieringu musi być

możliwa pomwdzy wszystkimi typami stosowanych dysków (581), SAS/FC, NŁSAS!SATA).

27. Macierz musi umożliwiać automatyczne rozkladanie bloków dysków logicznych pomidzy

wszystkie dostcpne dyski flz3 czne lunkcjonujace w ramach tej sanwj puli/urupy dyskowej w

p padku mzszcrzania dysku loiiczncgo i dokładania dysków tizycznych. 28. Macierz mms

zapewniać jednoczesne zastosowanie rozn eh tn”bóu protekcji RAI D dla mżiiycli 1)110W

dysków lizycznych obslugujqcy cli pojedynczy dysk logiczny objt(y mechanizmem tieringu.

29. Macierz powinna zapewniać nwchanizm Thin Proyisioning, który polega na udostypnianiu

wiykszej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu

lub w momencie, gdy aplikacja nie wykorzystała przydzielonej pojemności. Wymagane jest

dostarczenie niezbednych licencji na całą pojemność macierzy. 30. Macierz musi umożliwiać

zwrot zwolmoncj przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclwiiation). II. Macierz powinna

oferować funkcjonalność podlaczenia jej do centrum serwisowego producenta. w celu zdatnego

monitorowania polilaWności funkcjonowania macierzy .32. Dla danych plikowych urzadzwńe

musi wspierać silniki antywiruso\e takich dostawców jak: Computer Associates, Trend Miem.

Sophos. Kaspcrsky, McAłe, Syiimrilcc. 33. Urzadzenie musi wspierać wirtualizacje

serwero%4a \k zakresie: Vmware: VAAI, VASA, V\ols (protokoły FC. iSCSl. NAS), integracja

macierzy z VMwarc yt4ealize Operations oraz I lyper—V: Ofiloaded Data Transk”r (ODX) and

Ołiload Copy ibr I i le 34. Macierz. powinna ohslugiwae co naj mniej protokoły blokowe: F(

iSUSI. oraz protokoly plikowe: NFSy3. NFSy4. 8MB 1.8MB 2.8MB 3,3.02 35. OItrowane

urzadzenic powinno być ohjete co niijmnniej 3—letnim Wsparciem producenta sprzctu z czasem

reakcji 4 godziny w miejscu instalacji sprzctu. 36. Okrowane urzadzenia inuszn być lhhncznie

no e. w\ produko\wlmic nie cześniej niż 2 mie.iace przed dostawa i pocliodzic z

autoryzowanego kanutu dystrybucji producenta obejmująccgo rynek polski. 37. Urzudzenia

oraz ich oprogramnowame wewmletrzmie musi być objęte opieką serwisowa pmducenta przez

okres 3 lat. W okresie opieki wymagany jest bezptalmie usuwanie awarii. bezpfatiw dostęp do

czyści zamuienmiych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp (10 wszystk ich nowszych

wersji oprogramowania. 3%. Macierz musi być objcta programem .zachowaj d\ sk”” tzn. w

prz nadku awarii dysku po jego w nianie d\ s k pozostaje w!asnośc Ni Za mawiaj ace go. 3.

Macierz po dostawie musi zostać skonligurowana z isin iejacą inErasiruktura i niormatyczna

według zaleceń dualu IT Zamau ajacego.

htips:Yhyp.uzp.goy.pWP400PodgladOpuhlikowanego.aspx?id aX2caOc8-cóeh-456b-.. 201 8-05-23
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11.5) Ciówny kod (TV: 30234500—3

l)oda tkow”e kody CPV:

11.6) Cn I koni ta na rtość zamówienia (jc±Ii :unnni”uqnc; poda/e iI;/on;nn/e 0 it”aiJosct

:wni ii/ci tki)

Wartość bez. VAT:

\Valu(u:

(ii pci”paclku wnćni, ramowych lub d I?auzic:ucgo syyIeiiżit :akiqniii” — nunnA owa

ealkrniiici „)IC(k%%”11ICI1I7CI 1i”ci!iOsc 1v ca/y;,; okrc”.yu” ohoiiiazywcunc, iW?ol1}” rau1o1I”c/ lub

tII”I7cuhlit,;?L””o .yI”Mc;lll( :akupow)

II.?) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 I 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nic

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunkow na jakich zostana udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip:

11.8) Okres, iy którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostala zawarta

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

iniesiacuch: lub dniach; 56

II,”,

data rozpoczęcia; liii, zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALE W POSTĘPOWAME

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia o pronadzenia określonej działalności

zawodowc, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Okrcślcnic warunków: Zamawiajucy nie stawa warunku xy tym zakresie

https:!/twp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id: aS2eaOc8-cóeb-456b-... 2W 8-05-23
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In l ii n tej e dodatkowe

111.1.2) Sytuacja flnansowa lub ekonom kina

Określenie warunków: Zaniawiający nie staw ja warunku w tym zakresie

In Ibrm icj C ci ( )dIl R OWL

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiajucy uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaze.

że: — w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu składania olcrt, a jeśli okres

prowadzenia dzialalności jest krótszy— w tym okresie wykonal należycie co najmniej jedna

dostawe macierzy dyskowej wraz z uruchomieniem, instalacja i konlguntcja O Warhiśei co

najmniej 200 000,00 zł bruuo. — dysponuje tub hdzic dysponował co najiiiniej”i osoba,

która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca certyflkat producenta

uprawniający do wykonywania implementacji okrowanej macierzy dyskowej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w otercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu i pustepowaniu imion i nazwisk osób wykonujzwych ciynnoscz

przy realizacji zamówienia wraz z inlbrmacja o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje d )d ttkowe

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

111.2.2) Zamawiajzjcy przeiyidnje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pip Nie Zamawiajacy przewiduje na.tepujace takult:ttywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIAI)CZE$. SKŁADANYCh PRZEZ WYKONAWCĘ W CELI

WSTĘPNEGO PoTwII:RDzENIA, ŻE NIE PODLI:GA ON WYKU:CZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UI)ZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPElNIA KRYTERIA

SELEKCJI

htrps://hzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?ida82eaOc8-cóeh-456h-.. 20 X-05-23
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Ośiy iadczeii ic o niepod leaiiiti wykluczeniu oraz speln kin iu warunków udzialu w

postę)ow”a II in

Tak

Oświadczenie o spelnianiu knteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB I)OKUMENTÓW „ SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W

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

I PKT 3 USTAWY PZP:

I ) Odpisz właściwego rejestru lub z centralne ewidencji i inlórmacji o dyialalnosci

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidwwji. xy celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy

PZP Jezeli wykonawca ma siedzib9 lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospoli(cj Polskiej, zamiast dokumeniu, o którym mowa w pkt 1), sklada dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib9 lub miejsce zamieszkania,

potwicrdnijuce odpowiednio, że: — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesicey przed upływem terminu składania olcrt. Jeżeli XX

kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju. w którym wykonawca ma siedzmh% lub

miejsce zamieszkania. nie wydaje sk dokumentów, o któncli mowa powyżej. zast%puie si

je dokumentem zaw ierajacym odpowiednio owiadczenie XV\ konawcy. ie wskazaniem

osoby albo osob uprawnionych do JeLo reprezentacji, lub oświadczenie osoby, klórej

dokument mial dotyczyć, złożone przed notariuszen) lub przed organem sdowyI]1.

adniinisirtmcyjiiym albo organem samorzudu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

wzgledu na siedzihe lub miejsce zamieszkania w konawcy lub miejsce zamieszkaniu tej

osoby. Termin określony powyżej stosuje sic. 2) Dokumentów: dotycntcYch podmiotu

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

spełnienia. XV zakresie. w jakim w” konawea powoi uje sic na jego zasoh\ warunków udziału

XV pOstepi )wan in jezel i wykonawca polega na zasobach podm totu trzeciego

111.5) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W

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

1 PKT I USTAWY IZP
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111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WąRUNKÓW UDZI4LŁ W

POSTĘPOWANIU:

I ) Wykaz dostaw. a w przypadku świadczeń okresowych lub ciaglych również

wykonywanyck w okresie ostatniej) 3 liii przed upkwem terminu składania oFert, i jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krotszy — w Win okresie, wraz z pod miein jeb wartosci.

prztduiow, dat wykonania i podiniotow, im rzecz których dostawy zostały wy konane, oraz

zaluczenieni dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub sa wykonywane

nalezycie. sporzadzonego zgodnie z zahicznikiem nr 5 do SIWZ. Dowodami

Poł\yitrdzauącymi czy dostawy zostały wykonane należycie sa: — rehreneje hndż inne

dokumenty wystawione przez podmwt. na rzecz którego dosawy hyly wy konywane. a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciugłych sa wykonywane .Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów. Wykonawca sklada oświadczenie. W przypadku świadczeń okreso\wch lub

ciagłych nadal wykonywanych reFerencje hndź inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed uplywem terminu

skiadania oFert. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcy do realizacji zamówienia.

% szezegołtiości odpow iedziiiłnyeh za \yiadczenie usług wrazi inłbrmaejami na temat ich

doświadczenia oraz i nlbrrnaeja o podstawie do dysponowania i\ mi osobami, sporzadzonego

zgodnie z załacznikicm nr 6 (10 Sł W7.;

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SEI.EKC.II:

111.6) WYKAZ OŃWIAI)CZEŃ LUB 1)OKUMENTÓW SKLAI)ANY(II PRZEZ

WYKONAWCĘ W I”OSFĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.JACE(;O W

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

I PKT 2 USTAWY PZP

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

()Ibrta musi mu lerać naWpnjaee oswiadczenia i dokumenty: I ) wypelniony iormułiirz

olertowy spor;udzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zatacznik nr 1 do Sł WZ; 2)

oświadczenie o spełnieniu warunkow udzialu w postypowaniti — Załaeznik nr 2: 3)

ośu iadczenie o haku podstaw do W% kluczenia !.ałucinik nr 3; 4) peIi)olnocilietwo do

reprezento%ama wykonawc‚ ile oleic sklada pelnomocnk: S) z()houia,anie podnuoti

trzeciego —jeżeli wykonawca połega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego:

https://bzp.uzp.goy.pl/ZP400Podgladopublikowancgo.aspx?id=a82caOc8-cóch-156h-... 2018-OS-23
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SEKCJA IV: PROCEDURA

Iy.l) OPIS

IV. 1.1) Tryl) udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

In lbrmacj a na temat wad i urn

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się zlożenia ofert iy postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza siy zlożenic olert W postaci katalogów elektronicznych lub dolączcnia do oflrt

katalogów elektronicznych:

Nie

In Formacje dodatkowe:

Iy.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza siy Aożenie oferty wanantowcj

Nic

Zlożenie oferty wariantowej dopuszcza si9 tylko z jednoczesnym zlożenwm oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w

postępowaniu

(nzcźurg ogiun/ctmy, ;w”.ĘoLyacje z og/oy:cniein, thti/og konkunmijuy. piuineryflyo

Ii filo iI”U

hitps:7byp.uz.p.goy.pI!ZP40OPodgladOpublikowanego.aspx?id=a82caOc8-c6eb-456b-... 201 X-05-23
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Liczba wykona%ców

Przewidy\al1a nhininlalnLt liczba konawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7) Informacje na tema( Hill owy nililowej Iii!) J 112111 icznego systemu zaku P”

IiiOWa ramowa l)cLL”IL za\% aria

Czy przewiduje sią ograniczenie liczby uczestników umowy flklliowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

lntormacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony Jnterlleto\\ ej. na której betla zamieszczone dodatkowe iniormacje dotyczaee

dynamicznego systemu zakupów;

In lorluacJ e dodatkowe:

W ramach umowy” ramowej!dynamicziiego systemu zakupów dopuszcza sic złożenie olen

u Ihrrnje kataloiów elektroniczny ch:

Przewiduje sic pobranie ze zlożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia oiert W ramach umowy ramowej!dynamiczneuo systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jet przeprowadzenie aukcji elektronicznej (jn:tIw J?/COgJĆIII/C:OJIy,

pr:e/cug ogranh:om”. negocjacje z og/o:en/em) Nie

Należy podać adres strony ntemetowej, na której attkcj hedzie prowadzona

httpsihzp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpubltkowancgo.aspx?id=a82caOc8-cóeh-456h-.. 201 8-05-23
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Należy wskazać elementy, których wartości I)ędą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikaj;jce z opisu

przed miotu zamówienia:

Należy podać, które iniormacje zostanii imclostepnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki btdzie tcrniin ich udoswpnieiiia:

Iniormacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postąpomia w toku aukcji elektronicznej i jakie bydit warunki.

na jakich wykonawcy hcda mogli licytować (minimalne wysokości posLipień):

lntbrmacje dotyezice wykonystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie pokjczeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

lnibrmacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas (rwania:

Czy wykonawcy. którzy nie zlożyli nowych postąpień. zostaną zakwalifikowani (10

następnego etapu:

warunki zamkniccia aukcji elektronicznej

Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iy.2.1) Kryteria oceny ofert:

Iy.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 80,00

Dodatkowe wsparcie [ele tbniezne dla Zanmwia Licego w godi.mac h 6.00 — 20.00
. 20,00

przez rok od pod Pisani Li protok I )hI odb i oru

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzj) (przetarg

nieogral uczony)

Nie

Iy.3) Negocjacje z ogloszeniern, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

https:! bzp.uzp.goy.plUP400Podgladopublikowanego.aspx?id=a82eaOc8-c6eh-456h-... 201 8-0523
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I y.3. 1) Informacje 112 temat IlCg(ICj 2Cj i Z ogłoszeniem

Mini nalne wyn]agunla. które muszą spełniać wszystkie oierty:

Przewidziane jest zasirzezenie pntwa do udzielenia zairiówienia na podsta wie ożert wstypnych

bez przeprowadzenia fleaocjauji

Irzew:dziaiiy jest podział negoe ud i na etapy w cclii ograniczenia I iczk o łbrt:

Nalezy podać nibrniacje na Wolut etapów ilegocjaej i (w tyni liezbe etapow):

Intormucje dodatkowe

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Iniormacja o wysokości nagród dla wykonawców, klórzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwianwia sianowiace podstawę do składania ofert. jeżeli zamuwiujcy

przewiduje mwrody:

Wstepny ba nuonoerai Ii posWpowania

Podział diałowi na etapy w celu erali ic/enia I iezby rozwia/azi

Nulezy podać inlbrinacjc na temat etapów dialogu:

lnfbrmaeje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowanjnego

I lemcnty opisu iii;ediniotu /ai)iuwieaia dcłiiiitijacc minimalne yyMWgaIiUL którym iuuszg

odpowiadać wszystkie oIcrt

I cidzial fleeocj acji na eUi p) W celu ogranic/en ti I ici.k” „jert podlegu jucych negocjacjom

poprzez zasiosowame kryteriów oeen\ oleri wskazanych w spec\ Jkatji isioln) eb waninkow

littps:/!hzpwzp.goy.plłZP400PodgladOpuhlikowanego.aspx?id-aX2ea0cX-e6eh-456b-... 201 X-05-23
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zUłTh) W jen

I ilh)rmacj e dodakowe:

I y.4) Licytacja elektroniczna

Adws strony i nteflictowej nn której bcdzw prowadz ma I icytacj a elektroniczna:

Adres strony iliternetowej. im której jes( dostepn) opis przedmiotu zanit wicniu \V licytacji

elektronicznej:

V/y n iganiu dotyczace rejesirticji i identylkacji \kykonawców w licytacji elektronicznej. %k tym

wymagania techniczne urzadzeń inlórrna(ycznych:

Sposób postypowania w wku licytacji eleku-onicznej, tym określenie minimalnych

wysokości postąpien:

lnlbrmacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie yioźyli nowych postapien. zostana zakwalifikowani do uastypneo

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w Iicyiacj i elektronicznej

l)ita: uodzina:

lermin otu arc in licytacji elek tfl)nicznej

ermin narwik; zniakniecia I icytac i ciek in ni icznej

Istotne dla stron poslaliowicnia, które zostanĄ n prowadzone do treści zawieranej urnowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór urnowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia należytego \yykonania umowy:

liii rnuicj e d( dat kowe

IY.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej urnowy iy stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

\ależy wskazać zakres. charakter zmian oraz warunki upron adzenia zmian:

https:.”/bzp.uzp.goy.pl/ZP400Podg1adOpub1ikowanego.aspx?idHa82caOc8-c6eb-456h... 201 8-05-23
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Dopuszczalne zmiany umoy okreIone WC wzorze umowy Zalaczmiik nr 7 do siwy.

Iy.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNI;

!y.6.I ) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jcheIi dun”c:;):

8 rod ki si użące ocli ron je informacji o cli ant (derze Po Ufny fli

Iy.6.2) Termin skiadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data: 20 IX-06-05. godzina: 10:00.

Skrócenie (crnhinu składania ąmmosków. ze wzg(tdu na pilna porzehe UdZIele(IIZL zamciwienta

(przetarg nieograniczony, przetarg Ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nic

Wskazać powody:

kzyk lub języki. w jakich nwgą być sporz4dzane oLbrly lub wnioki o dopuszczenie do udziału

W posIpowaniu

> Jezyk polski

I Y.6.3) Termin zwizanizi ofert;: do: okres w dniach: 30 (od ostatecniego terminu sk Łmd:mnia

olcit)

Iy.b.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oniz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Iy.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

siużące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie calości lub części zamówicnia, nie

zostały mu przyznane Nie

IY.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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