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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Archiwum Narodowe w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001100
Adres pocztowy: ul. Sienna 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-960
Państwo: Polska
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Tel.: +48 124224094
Faks: +48 124213544
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ank.gov.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ank.gov.pl
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/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

Nazwa:
Dostawę, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury IT dla tworzonego zapasowego repozytorium cyfrowego na
potrzeby archiwów państwowych
Numer referencyjny: DN.21.1.66.2014

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Zamawiający oczekuje dostawy platformy do stworzenia prywatnej chmury o funkcjonalnościach
wyszczególnionych poniżej określonej w z OPZ jako „System”, która będzie pełniła funkcję Zapasowego
Repozytorium Cyfrowego dla Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Postępowanie przetargowe obejmuje swym zakresem:
1. Dostawę sprzętu i oprogramowania dla ZRC zgodnie z wymaganiami określonymi w punktach 4 - 10.
2. Wykonanie dokumentacji przedwdrożeniowej.
3. Opracowanie scenariuszy testów dla dostarczanego Systemu
4. Montaż i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną dokumentacją
przedwdrożeniową.
5. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych dostarczanego sprzętu i oprogramowania zgodnie zaakceptowanym przez Zamawiającego scenariuszem testów.
6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dostarczonego systemu.
7. Opracowanie procedur utrzymania dostarczonego systemu
8. Szkolenia.
9. Gwarancja na dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie.
10. Wsparcie techniczne
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury IT dla tworzonego zapasowego
repozytorium cyfrowego na potrzeby archiwów państwowych. Zamawiający oczekuje dostawy platformy
do stworzenia prywatnej chmury danych o funkcjonalnościach wyszczególnionych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do Wykonania przedmiotu zamówienia wg. następujących etapów:
Etap I – dostawa urządzeń objętych zamówieniem;
Etap II – wykonanie dokumentacji przedwdrożeniowej;
Etap III – wdrożenie rozwiązania;
Etap IV – testy powdrożeniowe;
Etap V – wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia –
Projekt techniczny wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności / Waga: 48
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji etapu III z 70 dni / Waga: 10
Cena - Waga: 40
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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: tak
Opis opcji:
Opcja polega na dostawie kolejnych 84 dysków 16TB NL-SAS do drugiej macierzy dyskowej. opisanej w pkt.
5.3 System macierzy dyskowej w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
257 Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu
przyznane

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 w zakresie tego warunku szczególnych wymagań

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion zł.)
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:
1. należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa) o
wartości co najmniej 2 500 000,00 złotych brutto, polegające na dostawie, wdrożeniu uruchomieniu i utrzymaniu
infrastruktury IT do budowy centrum przetwarzania danych składającej się z platformy hiperkonwergentnej,
macierzy, przełączników SAN, przełączników sieci LAN, routerów, firewalli oraz backup-u.
2. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a)kierownikiem projektu, tj. osobą posiadającą certyfikat min. Prince 2 Practitioner lub równoważny oraz
doświadczenie w realizacji umowy na wdrożenie infrastruktury IT o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00
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złotych; doświadczenie powinno obejmować udział w realizacji całej umowy, tj. od początku do końca realizacji
wszystkich etapów;
b)co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję specjalisty ds. konfiguracji systemów hiperkonwergentnych –
tj. co najmniej 2 inżynierów posiadających wiedzę i kompetencje w tym zakresie, rozumianą jako udział w
realizacji projektów, w ramach których realizowana była dostawa i wdrożenie platformy hiperkonwergentnej
oraz potwierdzoną aktualnym (ważnym) certyfikatem na najwyższym poziomie certyfikacji według ścieżki
egzaminacyjnej producenta oferowanego rozwiązania;
c)co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję specjalisty ds. konfiguracji kontrolerów zasobów dyskowych – tj.
co najmniej 2 inżynierów posiadających wiedzę i kompetencje w zakresie Quantum StorNext potwierdzone
ważnym certyfikatem StorNext File System and Storage Manager Administration;
d)co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję specjalistów ds. konfiguracji macierzy lub osobami uczestniczącymi
w co najmniej 2 wdrożeniach – tj. co najmniej 2 inżynierów posiadających wiedzę i kompetencje w zakresie
konfiguracji dostarczanych macierzy, rozumianą jako udział w realizacji projektów, w ramach których
realizowana była dostawa i wdrożenie macierzy oraz potwierdzoną aktualnym (ważnym) certyfikatem na
najwyższym poziomie certyfikacji według ścieżki egzaminacyjnej producenta oferowanego rozwiązania;
e)co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. konfiguracji sieci LAN/WAN: tj. co najmniej 1
inżyniera posiadającego wiedzę i kompetencje w zakresie konfiguracji dostarczanych urządzeń sieciowych
(przełączników OOB, rdzeniowych oraz routerów BGP), rozumianą jako udział w realizacji projektów, w ramach
których realizowana była dostawa i wdrożenie przełączników sieci LAN i routerów oraz potwierdzoną aktualnym
(ważnym) certyfikatem na najwyższym poziomie certyfikacji według ścieżki egzaminacyjnej producenta
oferowanego rozwiązania;
f).co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. konfiguracji przełączników SAN: tj. co najmniej 1
inżyniera posiadającego wiedzę i kompetencje w zakresie konfiguracji dostarczonych przełączników SAN,
rozumianą jako udział w realizacji projektów, w ramach których realizowana była dostawa i wdrożenie
przełączników sieci SAN oraz potwierdzoną aktualnym (ważnym) certyfikatem na najwyższym poziomie
certyfikacji według ścieżki egzaminacyjnej producenta oferowanego rozwiązania;
g)co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję specjalisty ds. konfiguracji systemów bezpieczeństwa, tj. co najmniej 1
osobę posiadającą wiedzę i kompetencje w zakresie konfiguracji dostarczanych urządzeń rozumianą jako udział
w realizacji projektów, w ramach których realizowana była dostawa i wdrożenie systemów bezpieczeństwa
typu firewall oraz potwierdzoną aktualnym (ważnym) certyfikatem na najwyższym poziomie certyfikacji według
ścieżki egzaminacyjnej producenta oferowanego rozwiązania.
Zamawiający oświadcza, że dopuszcza wykonywanie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji określonej w .
lit. b-d oraz e-g, pod warunkiem, że osoba wyznaczona do pełnienia określonej funkcji spełnia wskazane dla
niej warunki
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodne z zapisami SWZ

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
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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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 05/07/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-96 Kraków, ul. Sienna 16
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert (zaszyfrowanych poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu) nastąpi
w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Siennej 16 i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
1. wykazu głównych dostaw lub usług, o których mowa w pkt 7.1.4.1. SWZ, tj. co najmniej jednego zamówienia
o wartości co najmniej 2 500 000 złotych brutto, polegającego na dostawie, wdrożeniu uruchomieniu
i utrzymaniu infrastruktury IT do budowy centrum przetwarzania danych składającej się z platformy
hiperkonwergentnej, macierzy, przełączników SAN, przełączników sieci LAN, routerów, firewalli oraz backupu. – 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 lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się 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
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w
pkt 7.1.4.2. SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
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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;
Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule
informacyjne) zawarte są w rozdziale 20 SWZ
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
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
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na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 513-515
ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
-niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
-zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.6 i 19.7 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
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

8/8

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2021

