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Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Spółka z o.o. 
z siedzibą w Gdyni, 

ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia 
REGON: 19251610, KRS: 0000066350, NIP: 958-08-86-484 

działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w 
przetargu nieograniczonym na zakup biblioteki taśmowej Dell EMC ML3 wraz z taśmami. 

1. Opis przedmiotu przetargu 

     1.1. Biblioteka taśmowa Dell EMC ML3  
             Components  
             • Kaseta z taśmą czyszczącą do napędu LTO z etykietami z kodem kreskowym, 1 szt.  

             • ML3 LTO8 FC-HH napęd taśmowy – 2 szt.  

             • Zasilacz nadmiarowy do rozszerzenia ML3/ML3E – 1 szt.  

             • 2m przewód zasilający do szafy serwerowej 12A C13/C14 – 2 szt.  

             • ML3/ML3E szyny do szafy serwerowej – 1 szt.  
             Service  
             • Base Warranty – 1 szt.  

             • 3Yr Parts Only Warranty – 1 szt.  

             • INFO 3Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service – 1 szt.  

             • 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service – 1szt.  
      1.2. Dell EMC ML3E rozszerzenie napędu taśmowego  
             Components  
             • Kaseta z taśmą czyszczącą do napędu LTO z etykietami z kodem kreskowym, 1 szt.  

             • ML3 LTO8 FC-HH napęd taśmowy – 1 szt.  

             • Zasilacz nadmiarowy do rozszerzenia ML3/ML3E – 1 szt.  

             • 2m przewód zasilający do szafy serwerowej 12A C13/C14 – 2 szt.  

             • ML3/ML3E szyny do szafy serwerowej – 1 szt.  
             Service  
             • Base Warranty 1 3Yr Parts Only Warranty – 1 szt.  

             • 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service – 1 szt.  
        1.3. Taśmy LTO-8  
             • Taśmy LTO-8 Ultrium 12 TB / 30 TB RW Data Cartridge, preferowane taśmy firmy: Oracle, 
                 HP Enterprise lub IBM – 80szt.  
             • Etykiety od PG0801 – 80szt.  

 2. Wymagania dotyczące Oferenta 

Oferent musi wykazać, że jest autoryzowanym partnerem w zakresie sprzedaży oferowanego 
urządzenia i posiada status partnera handlowego firmy DELL/EMC.  

3. Wymagania realizacji dostawy 

3.1. Sprzęt sieciowy dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia:  
 
• musi być sprzętem fabrycznie nowym, tzn. wyprodukowanym nie wcześniej, niż 6 (słownie: sześć) 
miesięcy przed jego dostarczeniem,  
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• w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji, 
sprzedaży lub wsparcia,  
• nie może być sprzętem używanym wcześniej w innych projektach,  
• musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta obejmującego również rynek Unii 
Europejskiej, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych a wsparcie 
techniczne producenta jest świadczone w języku polskim;  

3.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w oryginalnym opakowaniu, na własny koszt i 
ryzyko do Działu Telekomunikacji i Informatyki Zamawiającego mieszczącego się w Gdyni przy ul. 
Kwiatkowskiego 60, budynek A1, pokój nr 110.  

3.3. W terminie do 15 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru końcowego Zamawiający 
wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu wystawionego przez producenta sprzętu 
potwierdzającego zarejestrowania kontraktu serwisowego u producenta sprzętu. Dokument musi 
zawierać numery seryjne urządzeń oraz okres świadczenia usługi, rodzaj wsparcia technicznego oraz 
reżimy czasowe.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zapieczętowanej kopercie opisanej tytułem 
"Biblioteka taśmowa 2022" do dnia 07 października 2022 r. do godziny 14:00 w Przedsiębiorstwie 
Portowym "SIEĆ" Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, pok. 104, oferty spełniającej 
następujące wymagania: 

Istotne warunki realizacji dostawy: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

                  1.1 złożą następujące dokumenty: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

 do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia stosowny dokument powinien przedłożyć każdy z oferentów, 

b. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. w tym wspólników 

spółki cywilnej, właściwe zaświadczenie powinien przedłożyć każdy z oferentów lub 

wspólników spółki cywilnej; 

2. Oferta i wymagane dokumenty złożone zostaną w zapieczętowanej kopercie z napisem  

„Biblioteka taśmowa 2022” w siedzibie Portowego Przedsiębiorstwa Sieć Sp. z o.o. 

3. Cena złożonej oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia, a 
oferta uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i 
obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.  
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4. Wyspecyfikowanie ceny przedmiotu zapytania w PLN.  

5. Faktura i gwarancja muszą być wystawione na użytkownika końcowego - Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A.,  

6. ZMPG S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  

7. Kryteria wyboru oferty: 100% cena,  

8. Termin ważności oferty – 30 dni od daty złożenia ostatecznej oferty,  

9. Termin dostawy – do ośmiu tygodni od daty złożenia zamówienia,  

10. Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury i dostawy przedmiotu zapytania 
potwierdzonej protokołem odbioru przez Zamawiającego  

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2022 r. o godz.: 11:30 w siedzibie Działu 
Informatyki i Telekomunikacji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, ul. Kwiatkowskiego 
60/A1/110. 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: 

 Karol Zabawski tel. 58/ 6274724, e-mail: handlowy@siec.gdynia.pl 

Gdynia, 21.09.2022r. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. 
z o.o. przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
kontrahentów: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. z 
siedzibą w 81 – 337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ 
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000066530, posiadająca numer NIP 958-08-86-484 
oraz numer REGON 191251610  
2) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
- realizacja i rozliczanie umów - art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, 
- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 c) 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
- realizacji marketingu usług Przedsiębiorstwa Portowego „SIEĆ” Sp. z o.o. - art. 6 ust. 1 f) 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: firmy 
dostarczającej pocztę, przesyłki, kancelarii prawnej obsługującej Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. 
z o.o., firmy dostarczającej oprogramowanie elektroniczne do realizacji umowy, firmy obsługującej 
stronę internetową oraz pocztę elektroniczną Przedsiębiorstwa Portowego „SIEĆ” Sp. z o.o., 
uprawnionych organów państwowych i publicznych, banków. 
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy. 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu 
umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od rozwiązania umowy. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie 
zawarta. 
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