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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398369-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery wysokowydajne
2021/S 149-398369
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 132-136
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Woźniak
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.coi.gov.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://epuap.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Instytucja Gospodarki Budżetowej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Informatyzacja i teleinformatyka

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa Sprzętu i Oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym (3 Części)

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
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Dostawy
Kupno
Kod NUTS PLZ Extra-Regio NUTS 1
II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), która
zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do składania ofert.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30211000 Komputery wysokowydajne

II.1.7)

Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom
trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo,
dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa sprzętu serwerowego wraz z okablowaniem.
1)
Krótki opis
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Przedmiotem zamówienia jest jest w szczególności:
1) dostawa Sprzętu i Urządzeń, spełniających wymogi wskazane w pkt 8 OPZ wraz z zapewnieniem Gwarancji i
Wsparcia Technicznego tj.
Macierz dyskowa typ I: 4 szt.
Macierz dyskowa typ II: 1 szt.
Macierz dyskowa typ III: 1 szt.
Środowisko hiperkonwergentne na potrzeby warstwy aplikacyjnej typ A: 1 kpl.
Środowisko hiperkonwergentne na potrzeby warstwy aplikacyjnej typ B: 3 kpl.
Środowisko hiperkonwergentne na potrzeby warstwy aplikacyjnej typ C: 2 kpl.
Środowisko hiperkonwergentne na potrzeby warstwy aplikacyjnej typ D: 2 kpl.
Biblioteka taśmowa LTO 6: 4 szt.
Przełącznik SAN: 12 szt.
KVM: 6 szt.
Szafa rack: 1 szt.
2) zapewnienie przez Wykonawcę Szkoleń, dla 8 osób w postaci jednego, dwudniowego szkolenia z konfiguracji
i administracji dostarczonymi środowiskami hiperkonwergentnymi, certyfikowanych przez producenta
dostarczanego oprogramowania;
3) zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji dla sprzętu (macierze dyskowe i środowiska hiperkonwergentne,
biblioteki taśmowe LTO 6 oraz przełączniki SAN), udzielonej przez producenta lub autoryzowany podmiot
współpracujący z producentem w najwyższym poziomie partnerstwa przewidzianym w sieci dystrybucyjnej
danego producenta lub poziomie niższym, o nie więcej niż jeden stopień, działający w imieniu tego producenta.
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, że wszelkie czynności dotyczące napraw na podstawie gwarancji
będą realizowane przez wykonawcę lub podwykonawców legitymujących się świadectwem bezpieczeństwa
przemysłowego i osobami z poświadczeniami bezpieczeństwa. Wymóg ten dotyczy czynności wymagających
fizycznego dostępu do Lokalizacji. Wykonawca zobowiązany będzie do zarządzania Zgłoszeniami i ich
obsługi w sposób zapewniający terminową i należytą realizację napraw gwarancyjnych - również w przypadku
realizowania tych usług przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić, że wszelkie
czynności dotyczące napraw Sprzętu na podstawie Gwarancji będą realizowane w Lokalizacjach - z
zastrzeżeniem sytuacji w których taka naprawa w Lokalizacji nie jest możliwa.
4) zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji dla dostarczanych urządzeń (KVM, szafy rack);
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30211000 Komputery wysokowydajne, 30211300 Platformy komputerowe, 30234500 Pamięci do
przechowywania danych, 32424000 Infrastruktura sieciowa, 72611000 Usługi w zakresie wsparcia
technicznego

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
I. Terminy wykonania zamówienia:
1) dostawa Sprzętu i Urządzeń oraz Oprogramowania i Oprogramowania wbudowanego wraz z Dokumentacją
w terminie do 6 tygodni (stanowi kryterium oceny oferty) od dnia zawarcia Umowy;
2) Gwarancja dla Sprzętów oraz Wsparcie Techniczne dla Oprogramowania i Oprogramowania wbudowanego
przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru ilościowego;
3) Gwarancja dla Urządzeń przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru ilościowego;
II. Wykonawca, zobowiązuje się wykonywać Umowę samodzielnie lub przy udziale podwykonawców,
niepodlegających wykluczeniu, legitymujących się świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego i
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posługujących się osobami z poświadczeniami bezpieczeństwa. Wymóg ten dotyczy czynności wymagających
fizycznego dostępu do Lokalizacji.
Część nr: 2
Nazwa: Dostawa urządzeń sieciowych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1) dostawa Sprzętu i Urządzeń, spełniających wymogi wskazane w pkt 8 OPZ wraz z zapewnieniem Gwarancji i
Wsparcia Technicznego, w następujących ilościach:
Przełącznik LAN - 16 szt,
Firewall - 10 szt,
Kabel Ethernet 3m - 160 szt, Kabel Ethernet 100m - 1 szt, Kabel Światłowodowy 1,5m - 330szt.
2) zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji dla Sprzętu (Przełączniki LAN, Firewall), udzielonej przez
producenta lub autoryzowany podmiot współpracujący z producentem w najwyższym poziomie partnerstwa
przewidzianym w sieci dystrybucyjnej danego producenta lub poziomie niższym, o nie więcej niż jeden
stopień, działający w imieniu tego producenta. Wykonawca, będzie zobowiązany zapewnić, że wszelkie
czynności dotyczące napraw na podstawie gwarancji będą realizowane przez wykonawcę lub podwykonawców,
legitymujących się świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego i osobami z poświadczeniami
bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany będzie do zarządzania Zgłoszeniami i ich obsługi w sposób
zapewniający terminową i należytą realizację napraw gwarancyjnych
- również w przypadku realizowania tych usług przez podwykonawców. Wykonawca, zobowiązany będzie
zapewnić, że wszelkie czynności dotyczące napraw Sprzętu na podstawie Gwarancji będą realizowane w
Lokalizacjach - z zastrzeżeniem sytuacji w których taka naprawa w Lokalizacji nie jest możliwa.
3) zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji dla dostarczanych urządzeń (kable Ethernet, kable
światłowodowe);
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32424000 Infrastruktura sieciowa, 72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
I. Terminy wykonania zamówienia:
1) dostawa Sprzętu i Urządzeń oraz Oprogramowania wraz z Dokumentacją w terminie 6 tygodni (stanowi
kryterium oceny oferty) od dnia zawarcia Umowy;
2) Gwarancja dla Sprzętów oraz Wsparcie Techniczne dla Sprzętów przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru
ilościowego;
3) Gwarancja dla Urządzeń przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru ilościowego.
II. Wykonawca, zobowiązuje się wykonywać Umowę samodzielnie lub przy udziale podwykonawców,
niepodlegających wykluczeniu, legitymujących się świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego i
posługujących się osobami z poświadczeniami bezpieczeństwa. Wymóg ten dotyczy czynności wymagających
fizycznego dostępu do Lokalizacji.

Część nr: 3
Nazwa: dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania IBM lub równoważnego
1)
Krótki opis
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Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1) dostawa Sprzętu spełniającego wymogi wskazane w pkt 8 OPZ wraz z zapewnieniem Gwarancji i Wsparcia
Technicznego, tj.
1. Serwer bazodanowy IBM POWER lub równoważny - 8 szt.
2. IBM Data Power Gateway Appliance with HSM card Appliance lub równoważny (Metryka licencyjna: Sprzęt +
licencja) - 2 szt.
3. IBM Datapower Virtual apliance (oprogramowanie) - Cloud Pak for Integration VPC lub równoważny (Metryka
licencyjna: Procesor x86), licencja - 3 szt.
4. IBM MQ (oprogramowanie) - Cloud Pak for Integration VPC lub równoważny (Metryka licencyjna: Procesor
x86) licencja - 3 szt.
5. IBM Security Directory Suite lub równoważny (Metryka licencyjna: Procesor zaoferowany razem z pozycją 1)
licencja - 4 szt.
6. Virtual HMC appliance (vHMC) IBM lub równoważny (Metryka licencyjna: Procesor x86) - 8 szt.
2) Zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji dla sprzętu, udzielonej przez producenta lub autoryzowany
podmiot współpracujący z producentem w najwyższym poziomie partnerstwa przewidzianym w sieci
dystrybucyjnej danego producenta lub poziomie niższym, o nie więcej niż jeden stopień, działający w
imieniu tego producenta. Wykonawca, będzie zobowiązany zapewnić, że wszelkie czynności dotyczące
napraw na podstawie gwarancji będą realizowane przez wykonawcę lub podwykonawców, legitymujących
się świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego i osobami z poświadczeniami bezpieczeństwa. Wymóg
ten dotyczy czynności wymagających fizycznego dostępu do Lokalizacji. Wykonawca zobowiązany będzie
do zarządzania Zgłoszeniami ich obsługi w sposób zapewniający terminową i należytą realizację napraw
gwarancyjnych - również w przypadku realizowania tych usług przez podwykonawców. Wykonawca,
zobowiązany będzie zapewnić, że wszelkie czynności dotyczące napraw Sprzętu na podstawie Gwarancji
będą realizowane w Lokalizacjach - z zastrzeżeniem sytuacji w których taka naprawa w Lokalizacji nie jest
możliwa.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30211000 Komputery wysokowydajne, 30211300 Platformy komputerowe, 30234500 Pamięci do
przechowywania danych, 32424000 Infrastruktura sieciowa, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy
informatyczne, 72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
I. Termin wykonania zamówienia:
1) dostawa Sprzętu oraz Oprogramowania wraz z Dokumentacją w terminie 6 (stanowi kryterium oceny oferty)
tygodni od dnia zawarcia Umowy;
2) Gwarancja dla Sprzętów oraz Wsparcie Techniczne Oprogramowania wbudowanego przez okres 60
miesięcy od dnia odbioru ilościowego Sprzętu;
3) Wsparcie Techniczne dla Oprogramowania przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru ilościowego
Oprogramowania.
II. Wykonawca, zobowiązuje się wykonywać Umowę samodzielnie lub przy udziale podwykonawców,
niepodlegających wykluczeniu, legitymujących się świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego i
posługujących się osobami z poświadczeniami bezpieczeństwa. Wymóg ten dotyczy czynności wymagających
fizycznego dostępu do Lokalizacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
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III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości :
część I: 75 000,00 zł,
część II: 25 000,00 zł
część III: 60 000,00 zł
na cały okres związania ofertą.
2. Szczegółowe informacje w zakresie wadium i zostaną zawarte w SWZ, która zostanie przekazana
Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
3. Szczegółowe warunki finansowania zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom
zaproszonym do składania ofert.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników spółki
cywilnej.
3. Wszelka korespondencja Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia prowadzona
będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia Wykonawcy dołączają
do wniosku oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Pozostałe zasady dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały
określone w SWZ.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa
dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Zgodnie z treścią art. 404 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z
państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia
Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.

III.1.5)

Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa
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Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek
wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 109 ust.
1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 10 ustawy Pzp.
4. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 405 ust.
2 pkt 1,2,3,4, 6, 7 ustawy Pzp.
5. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do Formularza Wniosku) oraz
podmiotowe środki dowodowe:
5.1) w zakresie potwierdzenia braku postaw do wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę aresztu, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; (sporządzonego wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do Formularza Wniosku).
5.3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
5.4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
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do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
6.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 5.1) - składa informację z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 5.1);
6.2) zaświadczenia, o którym mowa w 5.3), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa
w 5.4), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o których mowa w 5.5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
7. Dokument, o którym mowa w 6.1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego
złożeniem. Dokumenty, o których mowa w 6.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Przepis pkt. 7 stosuje się
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których
mowa w pkt 5, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.
10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec tego podmiotu
braku podstaw do wykluczenia – składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 5, z wyłączeniem
oświadczenia o którym mowa w pkt. 5.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 należy sporządzić wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do Formularza Wniosku.
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Na podstawie 462 ust 5 ustawy
Pzp, w przypadkach, o których mowa w art. 462 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający bada, czy
nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia,
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o których mowa w art. 108 ust.1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 10 i art. 405 ust. 2 pkt 1,2,3,4, 6, 7 ustawy Pzp.
Wykonawca składa dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w pkt 2 poniżej.
2. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, podwykonawca dołącza oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1C do Formularza Wniosku) oraz
podmiotowe środki dowodowe:
2.1. w zakresie potwierdzenia braku postaw do wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę aresztu, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
2.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
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Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
w zakresie części I: dwie dostawy sprzętu serwerowego wraz ze wsparciem technicznym, o wartości co
najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) każda. Przez jedną dostawę Zamawiający
rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.
2) w zakresie części II: dwie dostawy urządzeń sieciowych wraz ze wsparciem technicznym, o wartości co
najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda. Przez jedną dostawę Zamawiający
rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.
3) w zakresie części III: dwie dostawy serwerów wraz ze wsparciem technicznym, o wartości co najmniej 2
000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) każda. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie
dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.
4) w zakresie każdej części I, II lub III - posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, o
którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
742); co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „tajne” z wyłączeniem możliwości przetwarzania w obiektach Wykonawcy.
II. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza
Wniosku) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
IV. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) wykaz dostaw (dla części zamówienia, na który został złożony wniosek, sporządzonego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza Wniosku) wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.
2) ważne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742); co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające
zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” z wyłączeniem
możliwości przetwarzania w obiektach Wykonawcy.
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić
do ich wykluczenia)
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III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

11 / 17

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza liczby Wykonawców,
którzy zostaną zaproszeni do składania ofert i zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania.

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 80
2. termin dostawy. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
COI‑ZAK.262.33.2021

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.8.2021 - 11:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
II. Na podstawie art. 401 ust 5 ustawy Pzp, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje,
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oświadczenia lub dokumenty, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający wyraża
zgodę na złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej.
III. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wzory załączników są do pobrania ze strony
internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.1.
IV. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku.
V. W przypadku gdy dokumenty są przekazywane w formie pisemnej, informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje wydzielone i odpowiednio
oznaczone w postaci papierowej.
VI. Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. Zasady składania dokumentów w formie pisemnej:
1) Wnioski można składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 9.00–17:00 w recepcji w
siedzibie Zamawiającego, Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, Wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np.
kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenie tego opakowania przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Opakowanie powinno zostać opatrzone
napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr COI.ZAK.262.33.2021 na "Dostawę
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sprzętu i oprogramowania wraz z wsparciem technicznym (3 części) oraz z nazwą Wykonawcy i jego danymi
adresowymi.
2) W przypadku gdy Wykonawca przekazuje dokumenty w formie pisemnej, wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, oraz
inne informacje, oświadczenia lub dokumenty muszą być sporządzone w postaci papierowej.
3) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się w oryginale;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
pełnomocnictwo, sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się w
oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem;
5) podmiotowe środki dowodowe, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w pkt 1 i
2, sporządzone w postaci papierowej, przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem.
6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa w pkt 4 i 5, dokonuje:
1. w przypadku podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca albo uczestnik
konkursu, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2. w przypadku, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
3. w przypadku pełnomocnictwa - mocodawca.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem, o którym mowa w pkt. 6), następuje przez opatrzenie kopii,
sporządzonej w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o którym mowa w pkt 4) i 5), może dokonać również notariusz.
7) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w
art. 94 ust. 2 ustawy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści
tego dokumentu.
8) Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt. 7), zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub
datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy albo uczestnika konkursu,
potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.
VIII. Zasady składania dokumentów w formie elektronicznej:
1) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych przez zamawiającego w Ogłoszeniu.
2) W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP.
3) Wykonawca składa wniosek za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
4) Sposób złożenia wniosku, w tym zaszyfrowania wniosku, opisany został w Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal-ePUAP, dostępnej na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
5) Formularz do zaszyfrowania wniosku przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na stronie
internetowej miniPortalu, w szczegółach postępowania.
6) W wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem
7) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub w imieniu podmiotu udostępniającego
zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego
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Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie
do reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie tej osoby.
IX. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie dokumentów elektronicznych oraz
przekazywanie informacji (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”), odbywa się elektronicznie:
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
udostępnionego na stronie internetowej miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (formularz do komunikacji), lub
2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl .
2) we wszelkiej korespondencji związanej z przedmiotowym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (TED), ID postępowania lub numerem referencyjnym postępowania, tj. COIZAK.262.33.2021.
3) W przypadku użytkowania systemu miniPortal i ePUAP wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania na stronie tytułowej Formularza Wniosku.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na stronie internetowej miniPortalu.
7) Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej
"zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94
ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w
art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach,
zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
10) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci
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papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
pkt. 10, dokonuje w przypadku:
1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania
- odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2. innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
pkt. 10, może dokonać również notariusz.
13) Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
14) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty,
oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty
lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
16) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
pkt. 15, dokonuje w przypadku:
1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2. oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
- odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3. pełnomocnictwa - mocodawca.
17) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
pkt. 15, może dokonać również notariusz.
X. Zgodnie z zapisami art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego
na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
XI. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego, bezpośrednio lub pośrednio, pisemnego zawiadomienia
od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa,
dysponujących informacjami w tym zakresie o wystąpieniu zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa, w
szczególności przekazania informacji o decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o
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której mowa wart. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania na podstawie art. 405 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane
XIII. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 dalej „RODO”.
XIV. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania dokumentów uregulowane są w
1) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz.
2452).
2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590)

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.7.2021
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