
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stat.gov.pl/olsz/index_PLK_HTML.htm

Olsztyn: Rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w Urzędzie

Statystycznym w Olsztynie w zakresie wirtualizacji stacji roboczych na

potrzeby opracowania wyników spisowych w województwie Warmińsko-

Mazurskim

Numer ogłoszenia: 284325 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Olsztynie , ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-

mazurskie, tel. 89 524 36 66, faks 89 524 36 67.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stat.gov.pl/olsz/index_PLK_HTML.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w

Urzędzie Statystycznym w Olsztynie w zakresie wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby opracowania wyników

spisowych w województwie Warmińsko-Mazurskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych zawierająca: 1.

Rozbudowę istniejącej platformy serwerowej IBM BladeCenter H, posiadanej przez Zamawiającego, o nowy

serwer typu Blade 2. Rozbudowę istniejącej macierzy dyskowej IBM DS3512, posiadanej przez Zamawiającego,

o nową półkę dyskową 3. Dostawę urządzeń terminalowych z licencjami oprogramowania do wirtualizacji stacji

roboczych 4. Wdrożenie środowiska wirtualnych stacji roboczych w infrastrukturze Zamawiającego 5.

Przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego 6. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej trzy zamówienia o wartości nie mniejszej niż

100.000,00 PLN brutto obejmujące wdrożenie rozwiązania do wirtualizacji, obejmującego co najmniej 50

użytkowników. 2. Wykonawca posiada aktualny certyfikat ISO 9001:2008 na dostawę sprzętu i

oprogramowania oraz realizację projektów informatycznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Kierownik Projektu - posiadający następujące kwalifikacje: a) wykształcenie wyższe; b) brał udział w

roli kierownika projektu w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum 100.000,00

brutto, które obejmowały wdrożenie rozwiązania do wirtualizacji; c) posiada certyfikat w zakresie

zarządzania projektami Prince2 Practitioner lub PMP lub równoważny; d) posiada co najmniej 5 letnie

doświadczenie w zakresie zarządzania projektami. 2) Architekt Rozwiązania - posiadający następujące

kwalifikacje: a) wykształcenie wyższe; b) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania

systemów teleinformatycznych, w których wykorzystywane jest rozwiązanie do wirtualizacji,

potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach o wartości powyżej 100.000,00 zł obejmujących

wdrożenie oferowanego rozwiązania w zakresie wirtualizacji; c) posiada certyfikat inżynierski wydany

przez producenta oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego. 3) Inżynier projektu I - posiadający

następujące kwalifikacje: a) wykształcenie wyższe; b) posiada doświadczenie w zakresie wdrażania

rozwiązań wirtualizacji stacji roboczych potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach, każdy o

wartości powyżej 100 000 zł obejmujących wdrożenie rozwiązania w zakresie wirtualizacji; c) posiada

certyfikat inżynierski wydany przez producenta oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego; d)

posiada certyfikat inżynierski w zakresie infrastruktury sieciowej Cisco na poziomie CCNA, CCNP i

CCDP. Zamawiający dopuszcza aby funkcje inżyniera projektu I pełniły łącznie dwie osoby jednak muszą

spełniać następujące wymagania: Inżynier projektu 1 A a) wykształcenie wyższe, b) doświadczenie w

zakresie wdrażania rozwiązań wirtualizacji stacji roboczych potwierdzone udziałem w co najmniej 2
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projektach, każdy o wartości powyżej 100.00,00 zł obejmujących wdrożenie rozwiązania w zakresie

wirtualizacji, c) posiada certyfikat inżynierski wydany przez producenta oferowanego oprogramowania

wirtualizacyjnego Inżynier projektu 1 B a) wykształcenie wyższe, b) posiada certyfikat inżynierski w

zakresie infrastruktury sieciowej Cisco na poziomie CCNA, CCNP i CCDP. 4) Inżynier projektu II -

posiadający następujące kwalifikacje: a) wykształcenie wyższe b) posiada certyfikat inżynierski wydany

przez producenta oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego c) posiada certyfikat inżynierski

Microsoft Certified Systems Engineer

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma

siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w przypadku, gdy: 1) zaistnieją okoliczności

skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a

są korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, 2) przypadku zaistnienia przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w
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szczególności w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazujących na wystąpienie siły wyższej. 2. Zamawiający

dopuszcza w wyjątkowych wypadkach możliwość ewentualnego zastąpienia określonych elementów przedmiotu

Umowy innymi (elementy równoważne) jeżeli powstaną obiektywne przyczyny uniemożliwiające dostarczenie

zaoferowanych elementów przedmiotu Umowy, a dostarczone elementy zamienne będą nie gorszej jakości, niż te

elementy, które są nimi zastępowane (elementy te muszą co najmniej spełniać wymagania określone w SIWZ). W

takim przypadku dokonanie zamiany odbywa się za zgodą wyrażoną na piśmie przez upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego na wyłączny koszt Wykonawcy. 3. Zaistnienie sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2)

może stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji

Umowy o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.stat.gov.pl/olsz/index_PLK_HTML.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Statystyczny w Olsztynie

Kościuszki 78/82 10-959 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2011

godzina 12:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Olsztynie Kościuszki 78/82 10-959 Olsztyn pok. 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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