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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481895-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
2020/S 199-481895

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Patyra
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663016
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
bip.lublin.eu/
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa infrastruktury serwerowej
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.94.2020

II.1.2) Główny kod CPV
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Zakres zamówienia obejmuje:
1. dostawę infrastruktury wspólnej dla serwerów blade;
2. dostawę serwerów blade;
3. dostawę macierzy dyskowej;
4. rozbudowę macierzy dyskowej;
5. dostawę przełączników SAN;
6. dostawę licencji na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów;
7. dostawę licencji serwerowych systemów operacyjnych.

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
48820000 Serwery

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Tak jak w pkt II.1.4.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
W odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

13/10/2020 S199
https://ted.europa.eu/TED

2 / 6



Dz.U./S S199
13/10/2020
481895-2020-PL

3 / 6

W odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej dwóch dostaw sprzętu informatycznego o wartości nie 
mniejszej niż 1 000 000 PLN każda (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co 
najmniej 1 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), obejmujących dostawę 
macierzy oraz uruchomienie na nich mechanizmów wysokiej dostępności (tzw. metrocluster) z automatyką 
przełączenia pomiędzy centrami danych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
1. Wykaz dostaw wykonanych 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 potwierdzający wykonanie co 
najmniej dwóch dostaw sprzętu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN każda (dla 
dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto wg 
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), obejmujących dostawę macierzy oraz uruchomienie na nich 
mechanizmów wysokiej dostępności (tzw. metrocluster) z automatyką przełączenia pomiędzy centrami danych 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego (https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/
zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/).

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Konieczne jest pilne zwiększenie zasobów serwerowych pod rozbudowane systemy oświatowe w celu 
obsłużenia rosnącej liczby użytkowników tych systemów oraz zapewnienie wydajnej infrastruktury zdalnego 
dostępu do aplikacji. Pilna rozbudowa infrastruktury serwerowej jest również niezbędna dla zachowania 
ciągłości pracy w przypadku kolejnej fali epidemii i konieczności zapewnienia rozwiązań technicznych 
umożliwiających zdalną pracę i naukę. Dodatkowo skrócenie czasu ogłoszenia pozwoli zmniejszyć ryzyko 
kursowe, które w przypadku tego postępowania ma bardzo duży wpływ na ostateczną wartość dostawy.
W związku ze stanem epidemii konieczna była weryfikacja założeń dotyczących zamówienia i przemodelowanie 
potrzeb zamawiającego w zakresie rozbudowy infrastruktury oraz analiza dostępnych rozwiązań, co wpłynęło 
na proces przygotowania dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 10:00

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
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Ratusz, pl. Łokietka 1, sala nr 2, 20-109 Lublin.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy.
3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
3.1. formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać 
nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu 
ofertowym wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem;
3.2. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia 
podwykonawcom;
3.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
3.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na 
ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z 
właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji znajduje się 
w pkt 6.1 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego (bip.lublin.eu) w zakładce „zamówienia 
publiczne / ogłoszone zamówienia publiczne / dostawy”.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, znajduje się w pkt 
6.3.1 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego (bip.lublin.eu) w zakładce „zamówienia 
publiczne / ogłoszone zamówienia publiczne / dostawy”.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
8. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 30 000 PLN 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
9. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje 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.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
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 zdanie drugie ustawy, 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2020
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