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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294415-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Rozszerzanie umów serwisowych
2018/S 129-294415

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl 
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.ci.pw.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi serwisu gwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz systemów operacyjnych.
Numer referencyjny: CI.ZP.261.04.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72591000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zp.ci@pw.edu.pl
https://www.ci.pw.edu.pl/
https://www.ci.pw.edu.pl/
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Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu gwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz
systemów operacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia nie wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie
umowy o pracę, ponieważ charakter czynności realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia nie
uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 roku – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2004 r. poz. 1502, z późniejszymi zmianami).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72591000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest niżej wyspecyfikowany serwis gwarancyjny:
1. Serwis gwarancyjny dla 2 szt. przełączników IBM FC SAN B2005-16 (2005-B16 SN: 101820T, 2005-B16 SN:
101821N), świadczony zgodnie z poniższymi warunkami:
a) Okres świadczenia – minimum 36 miesięcy od podpisania umowy,
b) Dostępność serwisu w dniach roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach 8:00-17:00),
c) Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie,
d) Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw,
e) Dostawa części zamiennych do siedziby Zamawiającego,
f) Gwarantowany czas reakcji - następny dzień roboczy.
2. Serwis gwarancyjny dla 1 szt. IBM Storage DS4700 (1814-70A SN: 138884P, 1812-81A SN: 136757M),
świadczony zgodnie z poniższymi warunkami:
a) Okres świadczenia - minimum 36 miesięcy od podpisania umowy,
b) Dostępność serwisu w dniach roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach 8:00-17:00),
c) Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie,
d) Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw,
e) Dostawa części zamiennych do siedziby Zamawiającego,
f) Gwarantowany czas reakcji - następny dzień roboczy.
3. Serwis gwarancyjny dla 1 szt. Serwera IBM X3630 Typ 7377 (7377-D2G SN: KD0Z11Y), świadczony zgodnie
z poniższymi warunkami:
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a) Okres świadczenia - minimum 36 miesięcy od podpisania umowy,
b) Dostępność serwisu w dniach roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach 8:00-17:00),
c) Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie,
d) Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw,
e) Dostawa części zamiennych do siedziby zamawiającego,
f) Gwarantowany czas reakcji - następny dzień roboczy.
4. Serwis gwarancyjny dla 1 szt. Serwera IBM X3550 Typ 7944 (7944-22G SN: KD0W03L), świadczony zgodnie
z poniższymi warunkami:
a) Okres świadczenia - od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
b) Dostępność serwisu w dniach roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach 8:00-17:00),
c) Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie,
d) Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw,
e) Dostawa części zamiennych do siedziby Zamawiającego,
f) Gwarantowany czas reakcji - następny dzień roboczy,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego/wsparcia technicznego / Waga: 40
%
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 1 000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72591000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest niżej wyspecyfikowany serwis gwarancyjny:
a) Serwis gwarancyjny dla 1 szt. IBM Storage DS3500 (1746-A2D SN: 13D0YF6);
b) Serwis gwarancyjny dla 1 szt. IBM Storwize v3700 (2072-24C SN: 7844525, 2072-24E SN: 7844702,
7844897, 7844907, 7844908);
c) Serwis gwarancyjny dla 2 szt. Biblioteki taśmowej IBM TS3100-1 (3573-L2U SN: 78Z5044, 78D4964);
d) Serwis gwarancyjny dla 1 szt. Serwera IBM POWER 710 Typ 8231 (8231-E2B SN: 02EB43B);
e) Serwis gwarancyjny dla 2 szt. Serwera IBM POWER 822 Typ 8284 (8284-22A SN: 214EFBV, 214EFCV);
f) Serwis gwarancyjny dla 1 szt. Konsoli HMC Typ 7042 (7042-CR8 SN: 21E0F3C);
g) Serwis gwarancyjny dla 2 szt. Przełączników IBM SAN24B-4 SWITCH Typ 2498-B24 (2498-24E SN:
10307TW, 10307TH).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego/wsparcia technicznego / Waga: 40
%
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 15 000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72591000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest niżej wyspecyfikowany serwis gwarancyjny:
1. Serwis gwarancyjny dla 5 szt. Serwerów IBM X3650 Typ 7951 (7915-D2G SN: KD1V40L, KD0Y95N,
KD0Z07D, KD0Y95P, 06GTYD7), świadczony zgodnie z poniższymi warunkami:
a) Okres świadczenia - od rejestracji u producenta ww. sprzętu do końca 2019 roku (do dnia 31.12.2019 r.),
b) Dostępność serwisu w dniach roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach 8:00-17.00),
c) Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie,
d) Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw,
e) Dostawa części zamiennych do siedziby zamawiającego,
f) Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do nowych wersji oprogramowania,
g) Gwarantowany czas reakcji – następny dzień roboczy,
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji
serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać
dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową
producenta,
i) Pozostałe warunki świadczenia serwisu – zgodne ze standardowymi warunkami producenta.
2. Serwis gwarancyjny dla 1 szt. Serwera IBM X3630 Typ 7158 (7158-D3G SN: 06BKFWB), świadczony
zgodnie z poniższymi warunkami:
a) Okres świadczenia – minimum 36 miesięcy od daty rejestracji serwisu gwarancyjnego u producenta ww.
sprzętu,
b) Dostępność serwisu w dniach roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach 8:00-17:00),
c) Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie,
d) Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw,
e) Dostawa części zamiennych do siedziby zamawiającego,
f) Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do nowych wersji oprogramowania,
g) Gwarantowany czas reakcji - następny dzień roboczy,
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji
serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać
dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową
producenta.
i) Pozostałe warunki świadczenia serwisu – zgodne ze standardowymi warunkami producenta.
3. Serwis gwarancyjny dla 1 szt. Serwera IBM X3550 Typ 7944 (7944-22G SN: KD0W03L), świadczony zgodnie
z poniższymi warunkami:
a) Okres świadczenia - od rejestracji u producenta ww. sprzętu do końca 2018 roku (do dnia 31.12.2018 r.),
b) Dostępność serwisu w dniach roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach 8:00-17:00),
c) Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie.
d) Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw.
e) Dostawa części zamiennych do siedziby zamawiającego.
f) Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do nowych wersji oprogramowania.
g) Gwarantowany czas reakcji – następny dzień roboczy.
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji
serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać
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dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową
producenta.
i) Pozostałe warunki świadczenia serwisu – zgodne ze standardowymi warunkami producenta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego/wsparcia technicznego / Waga: 40
%
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden
tysiąc złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72591000
72253200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest niżej wyspecyfikowany serwis gwarancyjny i serwisowy:
1. Serwis gwarancyjny dla 6 szt. Serwerów Dell PowerEdge R720 (Service Tag: CKS7H5J, DKS7H5J,
JKS7H5J, HKS7H5J, FKS7H5J, GKS7H5J), świadczony zgodnie z poniższymi warunkami:
a) Okres świadczenia – minimum 36 miesięcy od zakończenia aktualnych serwisów, które wygasają 22.11.2018
r.,
b) Dostępność serwisu w dniach roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach 8.00 – 17.00),
c) Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie,
d) Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw,
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e) Dostawa części zamiennych do siedziby zamawiającego,
f) Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do nowych wersji oprogramowania,
g) Gwarantowany czas reakcji - następny dzień roboczy,
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji
serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać
dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową
producenta,
i) Pozostałe warunki świadczenia serwisu – zgodne ze standardowymi warunkami producenta.
2. Pakiet zapewniający wsparcie techniczne producenta dla następujących urządzeń i świadczony zgodnie z
poniższymi warunkami:
Serial Number: Instance ID Model Description
140669433 456-103-178 NW SOURCE CAP DATA ZONE ENABLER=IA
140669434 456-103-179 NW SOURCE CAP 1TB LICENSE TIER 1=CA
140669435 456-103-951 BACKUP AND RECOVERY MANAGER - NETWORKER
FLC00143900165 140726818 DD2500-36TB SYSTEM,DD2500-12X3HDD SAS,36TB,NFS,CIFS
140726824 L-BST-2500 LICENSE,BOOST,DD2500
170788229 L-DDOE-DD2500-36 LICENSE BASE DD OE DD2500-36=IA
140726826 L-VTL-2500 LICENSE,VTL,OPEN SYSTEMS,DD2500
140726820 L-XCAP2500-B LICENSE,DD2500 EXP CAP, MORE THAN 66TB
a) Okres świadczenia – minimum 36 miesięcy od zarejestrowania pakietu usług wsparcia technicznego u
producenta ww. urządzeń,
b) Dostęp do wsparcia producenta w trybie 24x7 z czasem reakcji do 1 godziny dla problemów krytycznych,
c) W przypadku problemów z urządzeniami (Hardware) w przypadku konieczności zapewnienie wizyty w
siedzibie Zamawiającego w następnym dniu roboczym,
d) Zapewnienie dostawy części zamiennych w następnym dniu roboczym,
e) Zapewnienie wsparcia w siedzibie Zamawiającego w przypadku wymiany elementów, które nie mogą zostać
wymienione samodzielnie przez Zamawiającego,
f) Zapewnienie dostępu do aktualizacji oprogramowania,
g) Zapewnienie możliwości (o ile taka istnieje dla danego produktu) zdalnego wysyłanie przez system informacji
o zaistniałych problemach,
h) Zapewnienie dostępu do udostępnionych przez producenta bazy wiedzy oraz narzędzi wsparcia,
i) Ze względu na krytyczność wyżej wymienionych urządzeń, Zamawiający wymaga aby usługi były realizowane
bezpośrednio przez producenta niezależnie od statusu partnerstwa dostawcy oraz Zamawiający będzie
wymagał dostarczenia w ciągu 7 dni od podpisania umowy:
Oświadczenia producenta serwisowanych urządzeń potwierdzającego wykupienie odpowiednich pakietów usług
na wyszczególnione urządzenia na pełen okres,
Dokumentu potwierdzającego, że firma serwisująca posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego/wsparcia technicznego / Waga: 40
%
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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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
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 6 000,00 zł (słownie: sześć
tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Subskrypcja (wsparcie techniczne) oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 12
lub równoważną licencję z równoważną subskrypcją (wsparciem technicznym) – 4 sztuki;
2. Subskrypcja (wsparcie techniczne) oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server lub równoważną licencję
z równoważną subskrypcją (wsparciem technicznym) – 6 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia usługi wsparcia technicznego / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 13 000,00 PLN (słownie:
trzynaście tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Asysta Techniczna/Support do licencji VMware - Academic Basic Support/Subscription for VMware
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor na okres minimum 36 miesięcy od dokonania rejestracji na koncie
Zamawiającego (kontrakty: 42264065 (12 sztuk) – koniec 15.07.2018; 416084999 (10 sztuk) – koniec
13.07.2018) – 22 szt.
2. Asysta Techniczna/Support do licencji vCenter - Academic Basic Support/Subscription for vCenter Server
6 Standard for vSphere 6 (per Instance) na okres minimum 36 miesięcy od wygaśnięcia obecnej asysty
technicznej (kontrakt 42107859 – koniec 15.11.2018 r.) – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego/wsparcia technicznego / Waga: 40
%
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy
tysiące złotych).
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72591000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Serwis gwarancyjny producenta dla 2 szt. Przełączników sieciowych NEXUS Typ 5596 (N5K-C5596UP SN:
FOX1826GHMF, FOX1826GHNP);
2. Serwis gwarancyjny dla 2 szt. Firewall’i sieciowych F5 Typ BIG-IP (F5-BIG-LTM-2000S: SN: F5-MNHT-EDLN,
F5-UWGP-YJIU);
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego/wsparcia technicznego / Waga: 40
%
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy
tysiące złotych).

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:
Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
doprowadzenia działalności zawodowej.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i kwalifikacji zawodowych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP będą
zobowiązani są do złożenia umowy regulującej ich współpracę najpóźniej w dniu zawierania umowy.
2) Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zgodnie z ust. 17 SIWZ.
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
4) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, po przekazaniu i zamieszczeniu na stronie internetowej
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem terminów wynikających z art. 94 Pzp.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, pok. 321.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny i okres świadczenia usługi
serwisu gwarancyjnego/wsparcia technicznego.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przed upływem terminu świadczenia usług świadczenia serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA).
Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania określonych
przez Zamawiającego został wyszczególniony w ust. 6 pkt 4) - 10) SIWZ, są to m.in.:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego dokumentu
europejskiego zamówienia;
2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 10 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ;
3) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa oświadczenia i dokumenty o których mowa w ust. 6 pkt) 6) - 10) SIWZ.
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest: Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661
Warszawa.
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl  .
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym bierzecie Państwo udział.
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
e) Dane osobowe zostaną usunięte po terminie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z
realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:
− Wykonawcy;
− Podwykonawcy;
− Podmioty trzecie na których zasoby powołuje się wykonawca w celu wykazania się spełnianiem warunków
udziału w postępowaniu.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
JEDZ należy przesłać na adres: jedz.ci@pw.edu.pl  zgodni z instrukcją wskazaną w ust. 8 pkt 14.3) SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa

mailto:iod@pw.edu.pl
mailto:jedz.ci@pw.edu.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
4) 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.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2018
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