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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.instytutksiazki.pl

Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza
telekomunikacyjnego i świadczeniem usług serwisowych,
konserwacyjnych i administracyjnych serwerów i firewalla
Numer ogłoszenia: 180097  2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Książki , ul. Z. Wróblewskiego 6, 31148 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012
4337040, faks 012 4293829.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.instytutksiazki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa hostingu dedykowanego wraz z
zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego i świadczeniem usług serwisowych, konserwacyjnych i
administracyjnych serwerów i firewalla.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
hosting dedykowany wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego i świadczeniem usług serwisowych,
konserwacyjnych i administracyjnych serwerów i firewalla na lata 20162019.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.30.00.008, 72.31.00.001, 72.41.00.007, 72.31.70.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującego wpisu do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie działalności związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia, dokonanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, zrealizował lub realizuje co
najmniej jedną umowę na podstawie której świadczy usługi hostingu wraz z zapewnieniem łącza
telekomunikacyjnego i świadczeniem usług serwisowych, konserwacyjnych i administracyjnych o
wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną serwerownią
spełniającą wymagania określone w punkcie 3.1. Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do
SIWZ), w szczególności: (a) system zarządzania serwerownią, spełniający wymagania normy
PN/ISO 270012007 lub równoważnej; (b) posiadanie przez serwerownię co najmniej dwóch,
niezależnych źródeł zasilania oraz systemów UPS. Zasilanie awaryjne musi gwarantować
automatyczne podtrzymanie zasilania dla serwerów Zamawiającego oraz wszelkich systemów i
infrastruktury serwerowni, zapewniających podtrzymanie prawidłowego środowiska pracy serwerów
Zamawiającego; (c) budynek serwerowni musi posiadać co najmniej dwa autonomiczne wejścia
dostępowe; (d) budynek serwerowni musi dawać możliwość umiejscowienia anteny radiowej na
dachu; (e) serwerownia musi posiadać własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie
zasilania w serwerowni przy pełnej mocy przez minimum 24 godziny bez potrzeby tankowania, a w
razie dalszej potrzeby  gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy serwerowni; (f)
w przypadku awarii zasilania  powyższe systemy muszą przełączać się w sposób automatyczny;
(g) serwerownia musi posiadać redundantny system klimatyzacji; (h) serwerownia musi posiadać
redundantne połączenie internetowe podpięte do co najmniej 3 różnych operatorów internetowych.
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Połączenia te muszą być realizowane za pomocą światłowodów; (i) cały obszar serwerowni, w tym
jego otoczenie zewnętrzne i poszczególne, wewnętrzne strefy bezpieczeństwa, muszą podlegać
stałemu nadzorowi kamer telewizji przemysłowej CCTV z rejestracją ciągłą, a dodatkowo podlegały
fizycznemu patrolowaniu i kontroli w trybie 24h/dobę przez wszystkie dni w roku; (j) budynek
serwerowni musi posiadać system przeciwpożarowy  system gaszenia gazem; (k) w serwerowni
musi być wdrożony system kontroli dostępu do serwerowni; (l) infrastruktura sieciowa centrum
hostingowego (serwerowni) poprzez stosowane systemy monitorująco obronne (firewall), musi
zapewniać odpowiedni poziom ochrony przed atakami z sieci.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami: 1) co najmniej 5 operatorami zespołu NOC, którzy posiadają certyfikaty
ITIL Foundation lub równoważne; 2) co najmniej 3 osobami tworzącymi zespół zarządzający,
spośród których co najmniej: a) jedna osoba posiada certyfikat ITIL Expert lub równoważny; b)
jedna osoba posiada certyfikat Prince 2 Practicioner, PMI Agile Cerfified Practitioner lub
równoważne.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
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robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami;
wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  99
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2  Termin płatności  1
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.instytutksiazki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego,
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31148 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015
godzina 14:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31148 Kraków, w
sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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