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PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2009/S 93-133602

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Dostawy

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, PL-00-928  Warszawa. Tel.  +48 226301880. E-mail
zputk@utk.gov.pl. Faks  +48 226301891.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.utk.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego
4, Do wiadomości Paweł Michalczyk, PL-00-928  Warszawa. Tel.  +48 226301842. E-mail
pawel.michalczyk@utk.gov.pl. Faks  +48 226301891. URL: www.utk.gov.pl.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Transportu Kolejowego, ul.
Chałubińskiego 4, Do wiadomości Paweł Michalczyk, PL-00-928  Warszawa. Tel.  +48 226301842. E-mail
pawel.michalczyk@utk.gov.pl. Faks  +48 226301891. URL: www.utk.gov.pl.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd
Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Biuro Administracyjno-Budżetowe, Kontakt pok. 401a
(sekretariat), PL-00-928  Warszawa. Tel.  +48 226301880. E-mail zputk@utk.gov.pl. Faks  +48 226301891.
URL: www.utk.gov.pl.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Agencja/Urząd krajowy lub federalny.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa i zainstalowanie sprzętu IT i oprogramowania stanowiącego zaplecze techniczne dla Systemu
Wspomagającego Urząd Transportu Kolejowego (SWUTK).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Warszawa.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

mailto:zputk@utk.gov.pl
www.utk.gov.pl
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Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)dostawę infrastruktury serwerowej typu blade i serwerów wraz z systemami operacyjnymi, macierzy dyskowej
i biblioteki taśmowej oraz oprogramowania do wykonywania kopi zapasowych, wraz z gwarancją i serwisem
gwarancyjnym,
b)dostawę zasilacza awaryjnego,
c)dostawę oprogramowania standardowego,
d)prace instalacyjno-wdrożeniowe,
e)zapewnienie szkoleń.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48000000, 30230000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)dostawę infrastruktury serwerowej typu blade i serwerów wraz z systemami operacyjnymi, macierzy dyskowej
i biblioteki taśmowej oraz oprogramowania do wykonywania kopi zapasowych, wraz z gwarancją i serwisem
gwarancyjnym,
b)dostawę zasilacza awaryjnego,
c)dostawę oprogramowania standardowego,
d)prace instalacyjno-wdrożeniowe,
e)zapewnienie szkoleń.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 300 000,00 PLN.

II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w dniach: 40 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium: 26 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
tj.
1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg formuły "spełnia" - "nie spełnia", na podstawie
złożonych wraz z ofertą następujących dokumentów oraz oświadczeń:
1)oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 Ustawy
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu–
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia skłądają ww. dokumenty osobno, z wyjatkiem
dokumentu z pkt. 7, ktory może być złożony przez jednego z tych wykonawców lub wspólnie.
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej:
1)w pkt 2, 4, 5 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
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2)w pkt 3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
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 ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania– wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
tzn.:wykonawca.
— musi posiadać status autoryzowanego Partnera producentów w zakresie sprzedaży oferowanych produktów
lub,
- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
uwzględniane są również nadal wykonuje) wykonał dostawy i wdrożenia w następującym zakresie: - dostawa
i wdrożenie infrastruktury serwerowej typu blade, - dostawa i wdrożenie oferowanego systemu backup wraz z
dostawą macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej, - oraz dostawa i instalacja oprogramowania standardowego
wymienionego w SOPZ pkt 5*, minimum w zakresie dostawy i instalacji serwera bazy danych wymienionego w
SOPZ pkt 5.2.* *SOPZ stanowi Załącznik nr 1 SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg formuły "spełnia" - "nie spełnia", na podstawie
złożonych wraz z ofertą następujących dokumentów oraz oświadczeń:
1)w sytuacji, gdy Wykonawca posiada status autoryzowanego Partnera producentów w zakresie sprzedaży
oferowanych produktów – składa oświadczenie o posiadaniu tego statusu,
2) w sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada statusu autoryzowanego Partnera producentów w zakresie
sprzedaży oferowanych produktów, należy złożyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) dostaw i wdrożeń
w zakresie wskazanym w opisie warunku powyżej oraz dokumenty potwierdzające, że wdrożenia te zostały
wykonane należycie;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty o których mowa powyżej,
składa przynajmniej jeden Wykonawca, który spełnia warunki lub wykonawcy wspólnie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.
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IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Znak sprawy: TGA-233/2/09.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.6.2009 -
12:30.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.6.2009 - 12:30.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 23.6.2009 - 13:00.
Miejsce: Pokój nr 426/427 (sala konferencyjna) IV piętro.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt Transition Facility 2006/018-180.01.07 "Wzmocnienie
zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie monitorowania i
nadzoru rynku kolejowego w Polsce".

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.
 +48 224587777. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S93
15/05/2009      
133602-2009-PL  

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta 6/6

 

 
15/05/2009       S93  
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/6

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

13.5.2009.


