Kraków, dnia 31 lipca 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215, z 2019 r. poz. 53, 730 z późn. zm.)
Numer sprawy: 1 -T- OZ - 2019
Nazwa zadania:
Dostawa 2 serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby emisji i Archiwum
Działając na podstawie „Regulaminu wewnętrznego postępowania w sprawach o zamówienia
publiczne” Radio Kraków S.A. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
I. Informacje o Zamawiającym:
Nazwa Zamawiającego:
Adres zamawiającego:
ulica:
Kod, miejscowość:
województwo:
Telefon:
Faks:
adres strony internetowej:

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie
„Radio Kraków” S.A.
al. J. Słowackiego 22
30-007 Kraków,
małopolskie.
12/6306000
12/ 6306141
http//www.radiokrakow.pl

Osoba prowadząca postępowanie: Robert Majewski – tel: 12/630-63-31
Zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
robert.majewski@radiokrakow.pl
II. Informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne:
1. Tryb udzielenia zamówienia :
Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu trybu: „Ogłoszenie o zamówieniu
publicznym” o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730)
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2. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 8 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
4. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
6. Możliwość zmiany postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru
Wykonawcy, o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.).
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
III. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia:
dostawa
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest:
Dostawa 2 serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby emisji i Archiwum
3. Szczegółowe określenie wielkości lub zakresu zamówienia – opis zamówienia
3.1. 2 sztuki serwerów
Każdy z serwerów musi spełniać następujące wymagania:
a) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PerformanceTest co najmniej wynik
5661 punktów Passmark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi
znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ), Procesor musi obsługiwać
64-bitowe systemy operacyjne.
b) Minimum 16GB pamięci RAM DDR4 z możliwością rozbudowy pamięci RAM
serwera do min. 768 GB
c) Wewnętrzny, sprzętowy kontroler RAID 5 z co najmniej 2 GB DDR4 cache,
umożliwiający zbudowanie macierzy RAID 5 na 8 dyskach zamontowanych w
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

serwerze, wspierający 12Gb/s SAS i PCIe 3.0, umożliwiający podłączanie dysków
SAS i SATA na tym samym kontrolerze.
Kontroler RAID 5 musi posiadać sterowniki dla SUSE Linux Enterprise Server 12 i
umożliwiać jego zainstalowanie na zamontowanych 8 dyskach w tym serwerze.
8 sztuk dysków NL SAS 3,5 cala Hot Swap o pojemności co najmniej 4TB każdy,
zamontowanych w serwerze.
Co najmniej 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy, 1 port USB 3.0 z przodu obudowy.
Złącze VGA na tylnej ścianie obudowy
Co najmniej jeden slot Mikro SD
Slot RJ-45 dedykowany dla karty zdalnego zarządzania
Karta sieciowa co najmniej 4 portowa LAN Etherent 1 Gb/s z możliwością agregacji
(trunking), musi posiadać sterowniki dla SUSE Linux Enterprise Server 12
Diagnostyczne diody LED
Wymagane dwa zasilacze w wersji Hot-Swap o mocy co najmniej 800W każdy
Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack
19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych
Wyposażony w wewnętrzne wiatraki chłodzące serwer w wersji hot-plug
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej co
najmniej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera. Rozwiązanie sprzętowe,
niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną

Oferowane serwery muszą znajdować się na liście Windows Server Katalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla Windows Server 2019, 2016 i 2012 R2
Serwery winny być objęte gwarancją 5 lat NBD (next business day).
Dodatkowo 4 dyski każdy o pojemności 4TB NL SAS identyczne z zamontowanymi w
serwerze.
Dyski winny być objęte gwarancją 1 rok.
3.2. Licencje Novell Open Workgroup Suite for Small
Business dla 120 użytkowników.
4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV
48823000–3 – serwery plików
48210000-3 – pakiety oprogramowania do sieci
5. Termin wykonania zamówienia:
31.08.2019 r. - dostawa licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite for
Small Business
07.10.2019 r. - dostawa obu serwerów
IV. Informacje dotyczące składanych ofert:
1. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - ilość części:
Część1: dostawa serwerów
Część2: dostawa oprogramowania
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2. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: robert.majewski@radiokrakow.pl
Nazwa Zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie
„Radio Kraków” S.A
Ulica:
al. J. Słowackiego 22 (pokój nr 312 III piętro)
Kod, miejscowość:
30-007 Kraków
4. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
5. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty
oceniane
będą
odrębnie
dla
każdego
zadania
(części)
według jednego kryterium: ceny ofertowej z wagą100%; sposób oceny :minimalizacja.
Za cenę ofertową przyjmuje się ostateczną cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją całego zadania i uwzględniającą wszystkie opłaty i podatki
obowiązujące na obszarze Polski.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp.
Wykonawcy, wraz z ofertą, winni złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie
ze wzorem załączonym poniżej.
Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednakże winien w nim zawrzeć
oświadczenie, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wszelkie wymagania zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia.
VII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: Zamawiający informuje, że nie
przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO powyżej 3 tys. euro.
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(o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

………………………………..
(pieczęć firmy)
Wykonawca: ....................................................................................................

Uczestnicząc w postępowaniu o zamówienie publiczne znak 1 -T- OZ – 2019 na:
dostawę 2 serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby emisji i Archiwum

oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy spełnia warunki określone w art. 22 ust 1
ustawy Pzp Ponadto oświadczamy, że w stosunku do firmy, którą reprezentujemy brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych

....................................................................................
(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)

.....................................................
(miejscowość, data)
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