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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Opolskie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 531412421
Adres pocztowy: Piastowska 14
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Elceser
E-mail: zamowieniapubliczne@opolskie.pl
Tel.: +48 775416357
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
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Numer referencyjny: DOA-ZP.272.29.2022

Urządzenia infrastruktury serwerowej - dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serw
erowym w ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398)

II.1.2) Główny kod CPV
48820000 Serwery

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach zadania pn. Urządzenia infrastruktur
y serwerowej - dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem
serwerowym w ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/00
0398). Zadanie zostało podzielone na dwie części opisane poniżej.Cześć nr 1 - Dosta
wa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskow
ej. Cześć nr 2 - Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatk
owe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022

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

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Część nr: 1
Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234000 Nośniki do przechowywania
48820000 Serwery

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, miasto Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający planuje rozbudowę posiadanej macierzy dyskowej poprzez zwiększenie
przestrzeni dyskowej. Rozbudowa macierzy HPE 3PAR 8450 (PN: H6Z17B) o 3 półki dy
skowe wyposażone łącznie w 72 dyski SSD 3,84 TB 2,5" SFF wraz ze wszystkimi urząd
zeniami i/lub akcesoriami niezbędnymi do poprawnego montażu oraz działania z mac
ierzą HPE 3PAR 8450 4-node w szczególności poprzez dostawę: • 3 półki dyskowe HP
E 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl (H6Z26A) lub równoważne • 72 dysków HPE 3,8
4 TB 2,5" SFF SSD (2P91B) do macierzy 3PAR lub równoważne Wymagania ogólne doty
czące rozbudowy macierzy. 1. Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędn
y sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe, szyny montażowe)
niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym Rozwiązaniu w miejscu
dostawy wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać o
znakowanie CE. 3. Zamawiający dopuszcza urządzenia odnowione tzw. Refurbished.
4. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach:
230 V ± 10%, 50 Hz. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne o
pisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferow
ania rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia do
kumentów potwierdzających, czy i w jakim zakresie w jego opinii zachodzi równoważn
ość rozwiązań/ produktów i w zakresie jakich elementów (parametrów, funkcji lub cec
h określonych przez Zamawiającego) określonych w OPZ. Szczegółowy opis przedmiot
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u zamówienia zawierają zapisy SWZ wraz z załącznikami
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.1
1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.1
3)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
LIFE19 GIE/PL/000398— LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe
ZAMÓWIENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w ramach (tyt
uł projektu/programu): Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorzą
dach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398— LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansow
anego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Część nr: 2
Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatkowe 2 licencje

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000 Systemy operacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, miasto Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk licencji Microsoft Windows Server Data
center 2022 16 CORE lub równoważnego oprogramowania. Szczegółowy opis przedmi
otu zamówienia dla Części 1 i 2 zawierają zapisy załącznika nr 1 do SWZ pn. OPZ (posi
adającym wytyczne dla części 1 i 2 postępowania) oraz zapisy projektowanych postan
owień umowy dla części 1 oraz 2 postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.1
1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.1
3)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
LIFE19 GIE/PL/000398— LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe
ZAMÓWIENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w ramach (tyt
uł projektu/programu): Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorzą
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

dach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398— LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansow
anego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z uwagi na
ograniczenia ilości znaków; nazwa zadania:Urządzenia infrastruktury serwerowej - de
dykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w ra
mach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398) 1. Część 1
– Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy
dyskowej 2. Część 2 – Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o
dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022

IV.1) Opis
IV.1.

1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.
3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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: 2022/S 177-500301

IV.2.
8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.

9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w posta
ci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Część nr: 1
Nazwa:
Urządzenia infrastruktury serwerowej - dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serw
erowym w ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398). Część 1 – Dostawa dysków
SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Część nr: 2
Nazwa:
Urządzenia infrastruktury serwerowej - dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serw
erowym w ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398). 2. Część 2 – Dostawa w za
kresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Zakres i warunki wprowadzenia zmian umowy podano w projektowanych postanowieni
ach umowy. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium. Prz
etarg realizowany jest w trybie przetarg nieograniczony. Przed wszczęciem postępowa
nia nie prowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Zamawiający nie planuje udziel
ania zamówień w trybie art. 214 ust. 1 pkt 8 pzp. Zamawiający nie określa fakultatywn
ych przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pz
p. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących przedmiotowych środków dowodow
ych. Poczta elektroniczna Zamawiającego: zamowieniapubliczne@opolskie.pl Adres str
ony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Ponadt
o, Zamawiający udostępnia komplet dokumentacji z postępowania (w tym: Specyfikacj
a warunków zamówienia (SWZ), OPZ, PPU z załącznikami i inne załączniki do SWZ) na s
tronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c8e
15e0-2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41 oraz dodatkowo na swojej stronie internetowej:
https://bip.opolskie.pl/typy-tresci /zamowienia-publiczne/ Zakres informacji nie ujęt
y ogłoszeniem o zamówienie, dotyczący niniejszego zamówienia - znajduje się w dok
umentach zamówienia (w szczególności: w SWZ, OPZ - z załącznikami, PPU) dostępnyc
h na stronach internetowych: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c8e15e0-
2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41 oraz dodatkowo na stronie internetowej: https://bip.o
polskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

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 225487800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.
3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej uregulowane są w DZIALE IX tj. od art. 505 do art.590 Pzp. Ar
t. 515 Pzp 1. Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest ró
wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacj
i o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesie
nia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 2. Odwo
łanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszc
zenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, który
ch wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 3. Odwołanie w przypadkach inny
ch niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzię
to lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolic
znościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których w
artość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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4) 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 225487800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023
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