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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536730-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 235-536730

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Tel.:  +48 226671703
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl 
Faks:  +48 226671733/36
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ubezpieczenia Społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostarczenie licencji oraz udzielenie 36-miesięcznej subskrypcji i świadczenie usługi wsparcia na
oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych lub dostarczenie oprogramowania równoważnego.

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:sekretariatDZP@zus.pl
www.zus.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Dostarczenie licencji oraz udzielenie 36-miesięcznej subskrypcji i świadczenie usługi wsparcia na
oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych lub dostarczenie oprogramowania równoważnego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000
72611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych wraz z 36-miesięczną
subskrypcją i wsparciem:
— VMware vSphere Standard wraz z 36-miesięcznym wsparciem producenta,
— VMware vSphere Enterprise Plus wraz z 36-miesięcznym wsparciem producenta,
— VMware vSphere Remote Office Branch Office Advanced wraz z 36-miesięcznym wsparciem producenta,
— VMware vCenter Server w wersji Standard wraz z 36-miesięcznym wsparciem producenta,
— VMware NSX Data Center w wersji Enterprise Plus wraz z 36-miesięcznym wsparciem producenta,
— VMware SRM w wersji Enterprise wraz z 36-miesięcznym wsparciem producenta – 25VM pack.
Lub dostarczenie oprogramowania równoważnego.
2. Udzielenie 36-miesięcznej subskrypcji i wsparcia na użytkowane przez Zamawiającego oprogramowanie do
wirtualizacji zasobów serwerowych - VMware vSphere 6 Enterprise Plus, na które Zamawiający posiada licencje
lub dostarczenie oprogramowania równoważnego.
3. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 36-miesięczną subskrypcją i wsparciem, świadczonym
przez producenta oprogramowania będącego licencjodawcą oprogramowania na pierwszym, drugim i trzecim
poziomie, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/01/2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2018

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

