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GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz. Plac Jana Pawia II 16

Ogłoszenie nr 560655-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Gmina Miasto Zgierz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: "Wdrożenie i rozbudowa
technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach poddziałania VI 1.1.2 technologie informacyjnokomunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach poddziałania VII. 1.2 technologie
informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2
ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

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:
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I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul. Plac Jana Pawła II 16 , 95-100 Zgierz,
woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)-.
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w nieprzezroczystym
opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
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Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.:
"Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach poddziałania VII. 1.2
technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Numer referencyjny: WOIT.271.13.2018
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 części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego w Urzędzie
Miasta Zgierza. Do Urzędu Miasta Zgierza należy dostarczyć, zamontować i uruchomić następujący sprzęt teleinformatyczny według opisu
przedmiotu zamówienia: - Serwer rakowy - 2 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja) - Zasób taśmowy - I szt. (dostawa, instalacja,
konfiguracja) - Przełączniki sieciowe (z modułami STACK) - 2 szt. [dostawa, instalacja, konfiguracja] - Router - I szt. (dostawa,
instalacja, konfiguracja) - Firewall - I szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja) - Komputery All-ln-One - 50 szt. (dostawa) - Komputery
All-In-One - 10 szt. (dostawa) - Pakiet biurowy - 60 szt. (dostawa) - System operacyjny dla komputerów 60 szt. (dostawa, instalacja na
komputerach zaoferowanych przez Wykonawcę - może być preinstalowany przez Producenta) - System operacyjny serwerowy
(rozbudowany) - 2 szt. [dostawa, instalacja na serwerach zaoferowanych przez Wykonawcę - może być preinstalowany przez Producenta]
- System operacyjny serwerowy (podstawowy) - 4 szt. [dostawa] - Oprogramowanie antywirusowe (licencja na 300 stanowisk) [dostawa] Oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa (dostawa, instalacja, konfiguracja) - Oprogramowanie bazodanowe (dostawa) Cały dostarczony
sprzęt oraz oprogramowanie muszą być kompatybilne z rozwiązaniami technicznymi wdrożonymi u Zamawiającego w oparciu o
następujący sprzęt i oprogramowanie m.in.: CISCO FIREWALL ASA 5520 CISCO Switch 3750 CISCO Switch 3560G CISCO Switch
2960-X SERWER DELL R530 SERWER DELL R520 MACIERZ DYSKOWA DELL MD3800i Domena MS Acitve Directory SZAFA
SERWEROWA Dell Netshelter SX 42U. Zaoferowane oprogramowanie musi być: nowe, nieaktywowane nigdy wcześniej na innego
użytkownika, pochodzące z oficjalnego kanału, jeżeli oprogramowanie nie pochodzi z polskiego rynku musi być objęte wymaganą przez
Zamawiającego gwarancją świadczoną w Polsce. Oprogramowanie musi być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
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Zmawiający przeprowadzi procedurę sprawdzenia i weryfikacji legalności oprogramowania. Zaoferowany sprzęt musi być: fabrycznie
nowy (nieodnowiony). Pochodzący z oficjalnego kanału sprzedaży, jeżeli sprzęt nie pochodzi z polskiego rynku musi być objęty
wymaganą przez Zamawiającego gwarancją świadczoną w Polsce. Sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
Zmawiający przeprowadzi procedurę sprawdzenia i weryfikacji legalności sprzętu i oprogramowania (wgranego/zainstalowanego na
sprzęcie). 1. Serwer rakowy - 2 szt. 2. Zasób taśmowy - 1 szt. 3. Przełączniki sieciowe (w tym moduły STACK) - 2 szt. 4. Router - 1 szt.
5. Firewall - 1 szt. 6. Komputery All-In-One- 50 szt. 7. Komputery All-In-One- 10 szt. 8. Pakiet biurowy- 60 szt. 9. System operacyjny
dla komputerów- 60 szt. 10. System operacyjny serwerowy (rozbudowany) - 2 szt. 11. System operacyjny serwerowy (podstawowy) - 4
szt. 12. Oprogramowanie antywirusowe - min. 300 licencji. 13. Oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa - 1 szt. 14. Oprogramowanie
bazodanowe - 1 szt.

11.5) Główny kod CPV: 30232100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48821000-9
32420000-3

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach: 70

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: 70 dni od daty podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM 1
TECHNICZNYM
III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy: - wykonali (zakończyli wykonanie), a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia („związane z przedmiotem zamówienia"), tj. - co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego o wartości minimum
30.000,00 zł, potwierdzone dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA:
Wartości wymagane, występujące w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyrażone w walutach
obcych będą przeliczane na polski złoty wg średniego kursu określonego przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) tego
środka płatniczego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu NBP nie
opublikuje informacji o średnim kursie walut - Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego
kolejnego dnia, w którym ta publikacja nastąpi; - dysponują osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.: - co
najmniej 1 osobą z ważnym certyfikatem CISCO CCNP
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II 1.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

II 1.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa
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dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, „czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie". Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Dotyczy dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia („związanych z
przedmiotem zamówienia"), tj.: - dostawa sprzętu komputerowego 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 2 USTAWY PZP
Certyfikaty/deklaracje dla sprzętu z poszczególnych punktów odnośnie opisu przedmiotu zamówienia: Pozycja/punkt w opisie 1. Serwer
rakowy - 2 szt. 1. Deklaracja zgodności CE. 2. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z
normami ISO 9001 oraz ISO 14001. 3. Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające
pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Pozycja/punkt w opisie 6. Komputery Ali- In- One - 50 szt.
1. Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. 2.
Certyfikat min. ISO 9001: 2000 dla producenta sprzętu. 3. ENERGY STAR. 4. Deklaracja zgodności CE. 5. Potwierdzenie spełnienia
kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oświadczenia producenta jednostki. 6. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Pozycja/punkt w opisie
7. Komputery Ali- In- One - 10 szt. 1. Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta sprzętu. 2. Certyfikat min. ISO 9001: 2000 dla producenta sprzętu. 3. ENERGY STAR. 4. Deklaracja
zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - III.6)
-Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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; - PEŁNOMOCNICTWO do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w szczególności - do podpisania oferty wraz z załącznikami - o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

6 z 11

2018-05-18, 15:21

