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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250460-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery sieciowe
2021/S 096-250460

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Transportowy Dozór Techniczny
Adres pocztowy: ul. Puławska 125
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-707
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kolanko
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl 
Tel.:  +48 728333011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://tdt.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.tdt.gov.pl/zamowienia-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.tdt.gov.pl/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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: dozór techniczny w zakresie transportu

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu serwerowego
Numer referencyjny: ZP 10/2021

II.1.2) Główny kod CPV
48821000 Serwery sieciowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych serwerów i rozbudowa wraz z konfiguracją i wdrożeniem oraz 
świadczeniem usług serwisowych (wsparcia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Etap 1 – dostawa przez Wykonawcę urządzeń i oprogramowania, mi.in:
— platformy wirtualizacyjnej – szt. 1,
— sprzętu do rozbudowy aktualnej platformy wirtualizacyjnej – szt. 1,
— serwery systemu zarządzania (vCenter) platformy wirtualizacyjnej – szt. 3.
Etap 2 – instalacja i konfiguracja przez Wykonawcę urządzeń i oprogramowania służących do budowy całości 
systemu, przygotowanie i przeprowadzenie testów, udzielenie lub zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji; 
wdrożenie systemu; uruchomienie systemu w lokalizacji przez Wykonawcę; wykonanie i przekazanie przez 
Wykonawcę dokumentacji powdrożeniowej i przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw 
autorskich do tej dokumentacji w zakresie określonym umową; instalacja i konfiguracja systemu w lokalizacji 
przez Wykonawcę; sprawdzenie funkcjonalności przez Wykonawcę;
Etap 3: usługa serwisowa, zapewnienie przez Wykonawcę udzielenia przez producenta urządzeń i 
oprogramowania wsparcia (supportu) dla urządzeń i oprogramowania, którego zasady będą nie gorsze niż 
warunki gwarancji określone w umowie; świadczenie przez Wykonawcę usługi serwisowej dla wdrożonego 
systemu; warunki świadczenia usługi serwisowej określono w § 10 umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Rozbudowa pamięci operacyjnej / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 38
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumentację techniczną (producencką) oferowanego 
urządzenia, wskazane w OPZ, tj. nowych serwerów systemu zarządzania (vCenter) platformy wirtualizacyjnej, 
opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ.

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:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to, w tym okresie) wykonał 
co najmniej 2 zamówienia, każde obejmujące swoim zakresem łącznie dostawę i wdrożenie infrastruktury 
serwerowej/macierzowej oraz usługę wsparcia o wartości każdego zamówienia wynoszącym co najmniej 500 
000,00 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych).
W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanego przez Wykonawcę zamówienia, poza zakresem 
wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać 
wartość dotycząca tej części dostawy, która obejmowała zakres, o którym mowa powyżej. Zamawiający nie 
dopuszcza sumowania wartości zamówień. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, spełnianie ww. warunków Wykonawcy wykazują łącznie.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował przez cały okres 
realizacji zamówienia zespołem składającym się z:
— jednej osoby pełniącej funkcję konsultanta posiadającego certyfikat inżyniera systemowego wydany przez 
producenta urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia,
— jednej osoby (specjalisty) posiadającej certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy na poziomie 
profesjonalnym lub architekta lub eksperta wydany w oficjalnej ścieżce edukacyjnej producenta 
oprogramowania VMware do wirtualizacji mocy obliczeniowej lub certyfikat równoważny, tj. wydany przez 
organizację lub podmiot profesjonalnie zajmujący się szkoleniami w branży IT potwierdzający pozytywny 
wynik egzaminu w zakresie tematycznym pokrywającym się z zakresem szkoleń i egzaminów oferowanych w 
oficjalnej ścieżce producenta VMware oprogramowania do wirtualizacji mocy obliczeniowej.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w ramach jednej osoby.
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia następujących środków dowodowych:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych się wstecz od dnia w którym upływa termin 
składania ofert;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie dostaw i usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to, w tym okresie) wykonał 
co najmniej 2 zamówienia, każde obejmujące swoim zakresem łącznie dostawę i wdrożenie infrastruktury 
serwerowej/macierzowej oraz usługę wsparcia o wartości każdego zamówienia wynoszącym co najmniej 500 
000,00 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych).
W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanego przez Wykonawcę zamówienia, poza zakresem 
wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać 
wartość dotycząca tej części dostawy, która obejmowała zakres, o którym mowa powyżej. Zamawiający nie 
dopuszcza sumowania wartości zamówień. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, spełnianie ww. warunków Wykonawcy wykazują łącznie.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował przez cały okres 
realizacji zamówienia zespołem składającym się z:
— jednej osoby pełniącej funkcję konsultanta posiadającego certyfikat inżyniera systemowego wydany przez 
producenta urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia,
— jednej osoby (specjalisty) posiadającej certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy na poziomie 
profesjonalnym lub architekta lub eksperta wydany w oficjalnej ścieżce edukacyjnej producenta 
oprogramowania VMware do wirtualizacji mocy obliczeniowej lub certyfikat równoważny, tj. wydany przez 
organizację lub podmiot profesjonalnie zajmujący się szkoleniami w branży IT potwierdzający pozytywny 
wynik egzaminu w zakresie tematycznym pokrywającym się z zakresem szkoleń i egzaminów oferowanych w 
oficjalnej ścieżce producenta VMware oprogramowania do wirtualizacji mocy obliczeniowej.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w ramach jednej osoby.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia następujących środków dowodowych:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych się wstecz od dnia w którym upływa termin 
składania ofert;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie dostaw i usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, w tym dopuszczalne zmiany umowy, zostały opisane w dokumentach zamówienia.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 12/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego miniPortal.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty, 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). Sposób 
złożenia i zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika (https://miniportal.uzp.gov.pl/
Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf).
2. Zamawiający zastosuje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający prowadzi postępowanie z wykorzystaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust., 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane jest wraz z ofertą na formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEZD).

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2021
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