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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461331-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
2017/S 222-461331
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.: +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks: +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ZP–2380–380–88/2017 Rozbudowa systemu składowania danych na macierzach Hitachi HUS VM o półkę
dyskową wraz z serwisem w ramach projektu pt. Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa
śląskiego.
Numer referencyjny: ZP–2380–380–88/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
30233141

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. I SIWZ.
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1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu składowania danych o półkę dyskową wraz z serwisem na
SYSTEM w okresie 60 miesięcy.
1.1 Parametry półki dyskowej: HUS VM Storage Platform (HUS-VM-SOLUTION.S – 1 szt.), HUS VM
Upgrades(HUS-VM.S – 1 szt.), J2F Power Cord (WS-003-002.P – 4 szt.), Dummy Drive for Dense Trays
(2852830-001.P– 7 szt.), HUS VM Drive Box-Dense (DW-F700-DBX.P – 1 szt.), HUS VM 4TB SAS 7.2K RPM
HDD LFFfor DBX-Upg (HDW-F700-4TNX-U.P – 41 szt.), Unified Storage SAS Cable 5m (DF-F850-SC5.P
– 4 szt.),HUS VM Maintenance Support (HUS-VM-MAINT.S – 1 szt.), SVC HUS VM DBX Backline Spt. Incl
Spares– NBD (043-992358-01.P – 20 szt.), SVC HUS VM DBX SFF 4U x 48HDD DRO BLF, Per Tray – 1
Mo(043-992387-01.P – 20 szt.).
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
3.1 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy
3.2 załączniku nr 3 do SIWZ – warunki serwisowe.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 560 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. I SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu składowania danych o półkę dyskową wraz z serwisem
naSYSTEM w okresie 60 miesięcy.
1.1 Parametry półki dyskowej: HUS VM Storage Platform (HUS-VM-SOLUTION.S – 1szt.), HUS VM
Upgrades(HUS-VM.S – 1szt.), J2F Power Cord (WS-003-002.P – 4szt.), Dummy Drive for Dense Trays
(2852830-001.P– 7szt.), HUS VM Drive Box-Dense (DW-F700-DBX.P – 1szt.), HUS VM 4TB SAS 7.2K RPM
HDD LFFfor DBX-Upg (HDW-F700-4TNX-U.P – 41szt.), Unified Storage SAS Cable 5m (DF-F850-SC5.P
– 4szt.),HUS VM Maintenance Support (HUS-VM-MAINT.S – 1szt.), SVC HUS VM DBX Backline Spt. Incl
Spares– NBD (043-992358-01.P – 20szt.), SVC HUS VM DBX SFF 4U x 48HDD DRO BLF, Per Tray – 1
Mo(043-992387-01.P – 20szt.).
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
3.1 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy
3.2 załączniku nr 3 do SIWZ – warunki serwisowe
9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia we wszystkich
pozycjachwyszczególnionych w ppkt. 1.1 udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy z porzuceniem dysku.
10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca objął serwisem system składowania danych na macierzach
składający się z macierzy podstawowej Hitachi HDS s/n: 211756 oraz macierzy zapasowej Hitachi HDS s/
n:211764. Zamawiający oświadcza, że posiada 60–miesięczną gwarancję producenta na macierz podstawową i
zapasową oraz na wszystkie magnetyczne nośniki danych, która wygasa z dniem 30.03.2019 roku.
11. Obecnie działający system składowania danych składa się z macierzy podstawowej Hitachi HDS s/n:211756
(wyposażona w 40 dysków SAS 3TB 7,2k rpm oraz 96 dysków SAS 600GB 10k rpm) oraz macierzyzapasowej
Hitachi HDS s/n: 211764 (wyposażona w 72 dyski SAS 3TB 7,2k rpm). Zamawiający oświadcza,że posiada 60–
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miesięczną gwarancję producenta na macierz podstawową i zapasową oraz na wszystkie magnetyczne nośniki
danych, która wygasa z dniem 30.3.2019 roku.
12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał status autoryzowanego partnera serwisowego firmy
Hitachi(Authorized Service Partner), co umożliwia świadczenie usług instalacyjnych oraz serwisowych w
zakresierozwiązań Hitachi Data Systems. Wykonawca musi dysponować personelem, legitymującym się
certyfikatami:Hitachi Data Systems Certified Specialist – Enterprise Storage Installation, Hitachi Data Systems
CertifiedExpert – Performance architect.
13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca objął wsparciem obecnie działający system składowania
danychna macierzach Hitachi HUS VM wraz z dyskami oraz półkę dyskową wraz z dyskami, o które zostanie
rozbudowany system. Pozostawienie dysku u Zamawiającego dotyczy wszystkich nośników wchodzących
wskład systemu.
14. W przypadku wygaśnięcia wsparcia producenta systemu macierzowego serwis przejmuje Wykonawca
zwyłączeniem oprogramowania macierzowego.
15. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez
pracowników Zamawiającego, jego rozładunek, instalację oraz konfigurację.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60.00
Kryterium kosztu - Nazwa: Terminy usunięcia awarii / Waga: 40.00

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 1138.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 15.12.2017 r.
Zamówienia realizowane w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego –
śląska policja bliżej społeczeństwa współfinansowanego z EFRR.

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.1.6)

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 180-368216

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/11/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6
Gliwice
44-100
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 688 800.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18/11/2017
S222
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/5

Dz.U./S S222
18/11/2017
461331-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

5/5

2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługuje odwołanie wobec czynności: – określenia warunków udziału w postępowaniu – wykluczenia
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia – odrzucenia oferty odwołującego – opisu przedmiotu
zamówienia – wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. 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.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca
może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on
zobowiązany.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2017
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