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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382434-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery
2017/S 187-382434
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki
Tel.: +48 223907401
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Faks: +48 222013408
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
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
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i rozwój

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

Nazwa:
Dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przełączników sieciowych zarządzalnych i
oprogramowania wirtualizacyjnego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer referencyjny: 31/17/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
48820000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przełączników
sieciowych zarządzalnych i oprogramowania wirtualizacyjnego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z
siedzibą w Warszawie.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
— dla zamówienia gwarantowanego – do 30 dni od daty zawarcia umowy;
— prawo opcji, o którym mowa w pkt 3.3. SIWZ– w terminie do 30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia
jednak nie później do dnia 31.10.2018 r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 110 000.00 PLN

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
32420000
72230000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przełączników
sieciowych zarządzalnych i oprogramowania wirtualizacyjnego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z
siedzibą w Warszawie. Poniżej przedmiot zamówienia, którego realizację gwarantuje Zamawiający:
1.1 hiperonwergentna infrastruktura (HCI) (zwana dalej Sprzętem) – 2 szt;
1.2 przełącznik sieciowy zarządzalny10Gb (zwany dalej Sprzętem) – 4 szt;
1.3 oprogramowanie wirtualizacyjne VMware (zwane dalej Oprogramowaniem lub Licencją):
— VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 procesor lub równoważne – 4 szt;
— Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 rok lub
równoważne – 4 szt;
— VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instancja) lub równoważne – 1 szt;
— Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instancja) na 1 rok lub
równoważne – 1 szt;
— VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor lub równoważne – 4 szt;
— Production Support/Subscription for VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor na 1 rok lub równoważne – 4
szt.
2. SOPZ znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może zaproponować taki produkt,
który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany
jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowany produkt spełnia wymagania postawione przez
Zamawiającego oraz spełnia te same warunki użytkowe i funkcjonalne.
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4. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanego Oprogramowania Zamawiający wezwie
Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ciężar udowodnienia
równoważności spoczywa na Wykonawcy. Ocena równoważności zaoferowanego Oprogramowania zostanie
dokonana w oparciu o wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz złożone
przez Wykonawcę dowody dla potwierdzenia równoważności. Ponadto, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany jest w ofercie, w kolumnie 3 formularza cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ) podać jego
nazwy, producenta, model lub symbol lub numer katalogowy lub wersję oprogramowania równoważnego
identyfikującego jednoznacznie oferowane oprogramowanie.
5. Wykonawca dostarczy Sprzęt oraz Oprogramowanie fabrycznie nowe.
6. Wykonawca dostarczy do każdego Sprzętu wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki w wersji elektronicznej.
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość rozbudowy zaoferowanego Sprzętu o typowe urządzenia
stosowane w serwerach, zgodne z wymaganiami producenta Sprzętu (np. karty rozszerzeń, dyski itp.) bez
utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady Sprzętu oraz bez utraty prawa do korzystania z usług
gwarancyjnych.
8. Wykonawca zapewni usunięcie awarii Sprzętu w okresie gwarancyjnym.
9. Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez
pracownika Zamawiającego w jego siedzibie.
10. Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym Formularz Cenowy (kolumna 3) do
jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów poprzez jednoznacznie wskazanie producenta
Sprzętu/Oprogramowania, modelu lub symbolu lub numeru katalogowego lub wersję Sprzętu/Oprogramowania.
11. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w
Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.
12. Sprzęt i jego komponenty oraz Licencja (Oprogramowanie) muszą być oznakowane przez producentów w
taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
13.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b uPzp wymaga udzielenia licencji na oprogramowanie wchodzące
w zakres przedmiotu zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji Sprzętu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany czas naprawy Sprzętu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja zgłoszeń przez stronę internetową wskazaną przez Wykonawcę / Waga:
5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34
ust. 5 ustawy PZP.
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2. Przy skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w pkt 3.2, SIWZ, przedmiot zamówienia może się zwiększyć
maksymalnie ilość o:
2.1. hiperonwergentna infrastruktura (HCI) ( zwana dalej Sprzętem) – 1 szt;
2.2. oprogramowanie wirtualizacyjne VMware (zwane dalej Oprogramowaniem lub Licencją):
— VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 procesor lub równoważne – 2 szt;
— Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 rok lub
równoważne – 2 szt;
— VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor lub równoważne – 2 szt;
— Production Support/Subscription for VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor na 1 rok lub równoważne – 2
szt.
3.Łączna ilość Sprzętu/Oprogramowania w całym okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia wraz z prawem
opcji nie przekroczy:
3.1. hiperonwergentna infrastruktura (HCI) – 3 szt;
3.2. przełącznik sieciowy 10Gb – 4 szt;
3.3. oprogramowanie wirtualizacyjne VMware:
— VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 procesor lub równoważne – 6 szt;
— Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 rok lub
równoważne – 6 szt;
— VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instancja) lub równoważne – 1 szt;
— Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instancja) na 1 rok lub
równoważne – 1 szt;
— VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor lub równoważne – 6 szt;
— Production Support/Subscription for VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor na 1 rok lub równoważne – 6
szt.
4. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenia oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa
opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w
przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później
na 30 dni przed zakończeniem Umowy
5. Dostawa Sprzętu i Oprogramowania w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia
zamówienia.
6. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia określona w sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszeni obejmuje również
szacunkową wartość zamówienia w ramach prawa opcji.
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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia, określonych w pkt 5, Wykonawcy ubiegający się
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o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
7.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ
(JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji
elektronicznej (eESPD – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Szczegółowe
informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektronicznenarzedzie-do-wypelniania-jedzespd.
7.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt 7.1.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1.3. Dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba
uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia –
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie
o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów, podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów.
7.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.6.1. i pkt 5.6.2. SIWZ – jeżeli Wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego.
7.2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności,o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
7.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp
7.2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznik nr 7 do SIWZ;
7.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznik nr 8 do SIWZ
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. – 7.2.4. powyżej, składa każdy
z Wykonawców występujących wspólnie
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach w art. 22a ustawy, dokumenty
wymienione w pkt 7.2.1. – 7.2.4. powyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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7.2.5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostawy, ich wartości, 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 wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
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. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy załącznik nr 5 do SIWZ
7.2.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w SOPZ, Wykonawca dostarczy:
a) specyfikację techniczną oferowanego Sprzętu/Oprogramowania (dalej zwaną Specyfikacją). Do
ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu Specyfikacji służy załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
Specyfikacja winna być przygotowana w taki sposób by Zamawiający mógł przy jej wykorzystaniu
jednoznacznie zidentyfikować oferowany Sprzęt/Oprogramowanie. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przy
wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji parametrów, można wskazać na rynku więcej niż jeden model
Sprzętu/Oprogramowania;
7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporządzania oświadczenia
służy załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 – 7.2.4 powyżej:
7.4.1. dotyczy pkt 7.2.2 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.4.2. dotyczy pkt 7.2.1 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.4
powyżej.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje należycie:
— co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu infrastruktury składającej się z
serwerów oraz macierzy dyskowej o wartości każdej z nich co najmniej 350 000 PLN (trzysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych) brutto;
— co najmniej dwie dostaw polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu przełączników sieciowych Ethernet
10Gb/s o wartości każdej z nich co najmniej 200 000 PLN ( słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto.
Uwaga:
— Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej;
— W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres dostawy będzie stanowił część dostaw o
szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie dostaw wyodrębnić dostawy, o których mowa w powyższym
warunku;
— W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i wartości (dla pkt
5.2.1. co najmniej 350 000 PLN, pkt 5.2.2. – co najmniej 200 000 PLN) wymaganej dostawy, dotyczą części
kontraktu już zrealizowanego
(tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres,
wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie dostaw;
— W przypadku, gdy wartość zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień
opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji
Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) nie będzie opublikowany średni
kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.1. SIWZ
oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ dokument, którym mowa w pkt. 7.2.5. SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo
winni oni przedłożyć także dokument określony w pkt 7.1.4.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek określony w pkt 5.2.1 lub 5.2.2. SIWZ musi spełniać jeden z
nich samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. W takim przypadku:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
2. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie dysponował zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które
określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy sekcji III.1.2)
7.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.2
powyżej, składa dokument, o którym mowa
w pkt 7.4.1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez
Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.2.1 – 7.2.5. lub pkt 7.4 – 7.5
powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1 –
7.3.5. i pkt 7.5 – 7.6. powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw
albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.11. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ muszą spełniać określone w ustawie
i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający
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od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126) zwanego dalej
rozporządzeniem oraz w odniesieniu do JEDZ – wymagania określone
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla Stron postanowienia umowy, w tym zapisy dotyczące zmiany treści umowy zostały zawarte w
załączniku nr 10 SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
w istotnych postanowieniach 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: 07/11/2017
Czas lokalny: 12:00

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: 07/11/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 7 listopada 2017 r.o godz. 13:00 w
siedzibie Zamawiającego (ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa) w sali nr 237 piętro II.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej.
ciąg dalszy sekcji IV.2.6) ogłoszenia:
Okres związania ofertą: przez 2 miesiące Zamawiający rozumie 60 dni.
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2.Zamawiający nie:
— dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
— przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
— przewiduje zawarcia umowy ramowej
— przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
— przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy na
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie złożonej, z zastrzeżeniem że 30 % wysokości zabezpieczenia będzie pozostawione
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady został
rozszerzony na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego i wygasa wraz z upływa okresu gwarancji.
4. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na
zasadach opisanych w pkt 9 SIWZ.
5. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@ncbr.gov.pl .
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej
otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu
faksu. Przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych
zgodnie 11.7 SIWZ skanów pism.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
— którzy nie wykazali spełniania warunku określonego w pkt 5.2 niniejszego SIWZ,
— którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy
Pzp,
— wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
7. Do oferty należy dołączyć:
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— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego
formularza. W przypadku części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji), Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, czyli
ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji;
— pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;
— zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.1.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach
innego podmiotu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 135 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017

29/09/2017
S187
http://ted.europa.eu/TED
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