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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69867-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2018/S 032-069867
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Woźniak
Tel.: +48 222502883
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Faks: +48 222502987
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne-przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych wraz z
zainstalowanym na nich oprogramowaniem, oraz serwerów z procesorami POWER i systemem AIX
Numer referencyjny: COI-ZAK.3201.8.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
50000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego
bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem, oraz serwerów
z procesorami POWER i systemem AIX - na warunkach określonych w części II SIWZ - Opisie przedmiotu
zamówienia oraz części III SIWZ - wzorze umowy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50330000
50312000
72250000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego
bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem, oraz serwerów
z procesorami POWER i systemem AIX - na warunkach określonych w części II SIWZ - Opisie przedmiotu
zamówienia oraz części III SIWZ - wzorze umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1. Jednolity europejski dokument zamówienia (dalej: JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem
wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 5 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie - składany wraz z ofertą;
2. JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się
Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składany wraz z
ofertą;
3. Dowód potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - składany wraz z ofertą; jedynie w
przypadku określonym w sekcji III.1.3 pkt 5 Ogłoszenia;
4. Wykaz usług, o których mowa w sekcji III.1.3 Rubryki „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” niniejszego ogłoszenia, wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał/uje co najmniej jedną usługę wsparcia technicznego sprzętu o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie w
szczególności przepisy ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks
cywilny.
2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.
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3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 15 Wzoru umowy (Część III SIWZ - Wzór
umowy).
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:45

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Centralny Ośrodek Informatyki, Al. Jerozolimskie 132-136, 02–305 Warszawa, (Budynek Δ „Delta”, piętro 14,
sala konferencyjna).

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

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z
przepisami ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z 2003 r. Dz.U. nr 153 poz. 1503 ze
zm.)
2. W przypadku, w którym w postępowaniu zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną
one zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wyk. w
jeden z następ. sposobów:
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2.1 Osobiście w siedzibie zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez zamawiającego konkretnego
miejsca, daty i godz. odbioru,
2.2 Przez posłańca na adres wskazany przez wykonawcę.
3.Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:
3.1 Oferta, na którą składa się Formularz oferty, zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ.
3.2 Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:
1) Dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za
zgodność z oryginałem oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
2) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje
pełnomocnik,
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,
4) JEDZ (zg. z zał. 2 do siwz), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust 1 Ustawy. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie, JEDZ, składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawców z udziału w
postępowaniu:
1) Oświadczenia i dokumenty wskazane w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju - składa wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,
2) Oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z
dn.16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 222), o której mowa w art.24 ust. 1
pkt 23 ustawy - składa każdy wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).
7. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ
8. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20.000,00
PLN [dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 złotych].
9. Zgodnie z art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.
10. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym wykonawca będzie związany ofertą, określonego w sekcji
IV.2.6 Ogłoszenia - wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach
określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
1) Odwołanie,
2) Skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 - 198 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a - 198g ustawy - Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2018
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