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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512769-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
2019/S 210-512769

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Adres pocztowy: ul. Przeskok 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-032
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Świś
E-mail: zp@aotm.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aotmit.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne
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/WykonawcyGlowna.aspx
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem,
wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznym
Numer referencyjny: 10/2019

II.1.2) Główny kod CPV
30233141

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zp@aotm.gov.pl
www.aotmit.gov.pl
http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem,
wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznym w ramach projektu pn.:
„Wyposażenie Agencji w sprzęt IT na rok 2019”.
Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
48000000
48620000
48820000
48821000
48822000
48900000
72265000
31214100
31682530

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej i serwerów wraz z usługą wdrożenia, wsparcia i
szkolenia, w tym:
• serwery dla systemu witalizacyjnego z oprogramowaniem;
• macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym,
• dedykowane urządzenia do realizacji i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z niezbędnym
oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznym i
dostarczeniem płyt instalacyjnych lub wersji instalacyjnych;
• montaż Sprzętu wraz z wyposażeniem w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego;
• przygotowanie produkcyjne, zainstalowanie wyposażenia i niezbędnego oprogramowania;
• aktualizację oprogramowania do najnowszej rekomendowanej przez producenta wersji oprogramowania,
dostępnej w dniu uruchomienia;
• przeprowadzenie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, prawidłowej konfiguracji macierzy
dyskowej i serwerów, przełączników i oprogramowania oraz integracji wdrażanego Sprzętu ze środowiskiem
informatycznym AOTMiT;
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• przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenie w wymiarze minimum 40 godzin w zakresie obsługi,
administracji, zarządzania, diagnostyki i użytkowania Sprzętu ze szczególnym wskazaniem na prace
administracyjne i rozwiązywanie problemów codziennej pracy macierzy oraz systemu backupowego;
• zapewnienie przez Wykonawcę dodatkowo pakietu wsparcia zawierającego 50 roboczogodzin, w ramach
których będzie świadczył usługę zdalnej pomocy, wsparcia telefonicznego lub email w zakresie rozwiązywania
problemów dotyczących obsługi i administracji zgłaszanych przez Zamawiającego;
• opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej obejmującej, co najmniej specyfikacje
techniczną dostarczanego sprzętu oraz charakterystykę instalacyjną.
Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów - Macierz - Parametry pamięci masowej /
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji - Macierz / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów – Serwer do wirtualizacji - Opcjonalne
wyposażenie serwera / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji - Serwer do wirtualizacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów – Urządzenie do Backupu / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji - Urządzenie do Backupu / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji - Zasilacze awaryjne (UPS) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry wspólne dla oferowanych urządzeń / Waga: 11
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni roboczych liczonych od daty zawarcia umowy.
2. Usługa wsparcia odbywać się będzie w trakcie okresu gwarancyjnego.
3. Gotowość do usługi szkolenia zostanie zgłoszona Wykonawcy przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się
po dostawie przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie serwera i/lub macierzy wraz z usługą wdrożenia oraz wsparcia
technicznego o wartości co najmniej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto każde).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Obowiązki Stron określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zmiany Umowy w trybie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp zostały przez Zamawiającego uwzględnione we wzorze
Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ.).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 030-066552

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66552-2019:TEXT:PL:HTML
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Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa – piętro 7 (informacja o
nr sali udzielana będzie w sekretariacie).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
30.000,00 zł (brutto) - (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data i
godzina księgowania środków na rachunku Zamawiającego.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, numer
konta: 29 1130 1017 0020 1234 2620 0005
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający
wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XII ust. 3 pkt 2 – 5 SIWZ może zostać wystawiony
na jednego z Wykonawców, z tym że w treści dokumentu wadialnego winno być wskazane, jacy wykonawcy
wspólnie biorą udział w niniejszym postępowaniu, na potrzeby którego ww. został wystawiony.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać:
„Wadium – przetarg nr 10/2019 ”, Zamawiający wymaga załączenia do oferty bankowego elektronicznego
potwierdzenia dokonania przelewu wadium.
6. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej
Tj. oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej
formie niż w pieniądzu jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wadium w formie innej niż
pieniężna opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca przekazuje wraz z ofertą na
zasadach określonych w XIII, XIV i XVI rozdziale SIWZ.
7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
9. Zaleca się podanie w ofercie numeru konta (w przypadku wadium wniesionego
W pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. Za
skuteczny zwrot wadium wniesionego w postaci dokumentu elektronicznego w formie poręczenia lub gwarancji
uważać się będzie złożenie Wykonawcy oświadczenia o jego zwolnieniu.
10. Wadium wniesione w postaci elektronicznej będzie zwracane poprzez oświadczenie Zamawiającego o
zrzeczeniu się roszczeń przysługujących z jego tytułu.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp -
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa DZIAŁ VI-ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

