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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5814-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Modernizacja sieci
2020/S 004-005814

Komenda Główna Straży Granicznej, ul. Podchorążych 38, Osoba do kontaktów: Jolanta Górzyńska-Gortat,
Warszawa 00-463, Polska. Tel.:  +48 225004476. Faks:  +48 225004782. E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.12.2019, 2019/S 237-582502)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:32428000, 32420000, 32422000, 32424000, 30233000, 30233141, 48820000
Modernizacja sieci
Urządzenia sieciowe
Elementy składowe sieci
Infrastruktura sieciowa
Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
Serwery
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
(...)
5. Końcowy termin realizacji zamówienia, o którym mowa w Sekcji II.3) niniejszego ogłoszenia, określono w następujący
sposób:
1) w częściach 1 - 3 zamówienia:
a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020 r.;
b) zamówienie objęte prawem opcji musi zostać wykonane w terminie do dnia 10.12.2020 r.
2) w części 4 zamówienia – zamówienie musi zostać wykonane w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020 r.
(...)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: „Zakup infrastruktury pamięci masowych oraz sieci SAN”
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 90 dni od
daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 10.12.2020r., (...)
Część nr: 2 Nazwa: „Zakup infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem”
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 90 dni od
daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 10.12.2020r., (...)
Część nr: 3 Nazwa: „Zakup systemu kopii zapasowych wraz z licencjami na oprogramowanie”
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 90 dni od
daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 10.12.2020r., (...)
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Część nr: 4 Nazwa: „Zakup infrastruktury sieci LAN”
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie musi zostać wykonane w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020r. (...)
III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy
Pzp – dotyczących zdolności zawodowej Wykonawcy - Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje należycie:
a) w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w części 1 zamówienia: przynajmniej 1 dostawę
obejmującą macierze dyskowe typu AFA (All - Flash Array) z funkcjonalnością wirtualizacji zewnętrznej pamięci masowej
wraz z ich instalacją, uruchomieniem i świadczeniem usługi wsparcia technicznego dla tych urządzeń – o łącznej wartości
brutto nie mniejszej niż 2 500 000, 00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł 00/100). (...)
Wykonawca musi udowodnić, że do dnia składania ofert zrealizował opisaną powyżej dostawę, niezależnie od tego czy
ww. dostawa była wykonana w ramach zrealizowanej już umowy czy też była ona wykonana w ramach umowy, która jest
jeszcze aktualnie realizowana przez Wykonawcę;
b) (...)
Wykonawca musi udowodnić, że do dnia składania ofert zrealizował opisaną powyżej dostawę, niezależnie od tego czy
ww. dostawa była wykonana w ramach zrealizowanej już umowy czy też była ona wykonana w ramach umowy, która jest
jeszcze aktualnie realizowana przez Wykonawcę.
c) (...)
Wykonawca musi udowodnić, że do dnia składania ofert zrealizował opisaną powyżej dostawę, niezależnie od tego czy
ww. dostawa była wykonana w ramach zrealizowanej już umowy czy też była ona wykonana w ramach umowy, która jest
jeszcze aktualnie realizowana przez Wykonawcę.
d) (...)
Wykonawca musi udowodnić, że do dnia składania ofert zrealizował opisaną powyżej dostawę, niezależnie od tego czy
ww. dostawa była wykonana w ramach zrealizowanej już umowy czy też była ona wykonana w ramach umowy, która jest
jeszcze aktualnie realizowana przez Wykonawcę.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.1.2020 (10:00)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, podpunkt 5
(...)
5. Końcowy termin realizacji zamówienia, o którym mowa w sekcji II.3 niniejszego ogłoszenia, określono w następujący
sposób:
1) w częściach 1–3 zamówienia:
a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020 r.;
b) zamówienie objęte prawem opcji musi zostać wykonane w terminie do dnia 10.12.2020 r.
2) w części 4 zamówienia – zamówienie musi zostać wykonane w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020 r.
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(...)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: „Zakup infrastruktury pamięci masowych oraz sieci SAN”
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia:
a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020 r., (...)
Część nr: 2 Nazwa: „Zakup infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem”
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia:
a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020 r., (...)
Część nr: 3 Nazwa: „Zakup systemu kopii zapasowych wraz z licencjami na oprogramowanie”
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia:
a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020 r., (...)
Część nr: 4 Nazwa: „Zakup infrastruktury sieci LAN”
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie musi zostać wykonane w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, lecz nie
później niż do dnia 10.12.2020 r., (...)
III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy
Pzp – dotyczących zdolności zawodowej Wykonawcy – Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje należycie:
a) w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w części 1 zamówienia: przynajmniej 1 dostawę
obejmującą macierze dyskowe wraz z ich instalacją, uruchomieniem i świadczeniem usługi wsparcia technicznego dla
tych urządzeń – o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000, 00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł
00/100). (...)
Wykonawca musi udowodnić, że do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania zrealizował
opisaną powyżej dostawę, niezależnie od tego czy ww. dostawa była wykonana w ramach zrealizowanej już umowy czy
też była ona wykonana w ramach umowy, która jest jeszcze aktualnie realizowana przez Wykonawcę.
b) (...)
Wykonawca musi udowodnić, że do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania zrealizował
opisaną powyżej dostawę, niezależnie od tego czy ww. dostawa była wykonana w ramach zrealizowanej już umowy czy
też była ona wykonana w ramach umowy, która jest jeszcze aktualnie realizowana przez Wykonawcę.
c) (...)
Wykonawca musi udowodnić, że do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania zrealizował
opisaną powyżej dostawę, niezależnie od tego czy ww. dostawa była wykonana w ramach zrealizowanej już umowy czy
też była ona wykonana w ramach umowy, która jest jeszcze aktualnie realizowana przez Wykonawcę.
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d) (...)
Wykonawca musi udowodnić, że do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania zrealizował
opisaną powyżej dostawę, niezależnie od tego czy ww. dostawa była wykonana w ramach zrealizowanej już umowy czy
też była ona wykonana w ramach umowy, która jest jeszcze aktualnie realizowana przez Wykonawcę.
(...)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.2.2020 (10:00)


