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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128583-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
2017/S 068-128583

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Informatyki Statystycznej
al. Niepodległości 208
Warszawa
00-925
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Cender
Tel.:  +48 226083227
E-mail: i.cender@stat.gov.pl 
Faks:  +48 226083866
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cis.stat.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
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: jedn. budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej podporządkowana jedn. administracji
rządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyka statystyczna

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług napraw awaryjnych sprzętu komputerowego znajdującego się w serwerowniach Centrum
Informatyki Statystycznej w Warszawie al. Niepodległości 208.
Numer referencyjny: CIS-WAG.271.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
50312000

mailto:i.cender@stat.gov.pl
http://cis.stat.gov.pl
http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług napraw awaryjnych sprzętu komputerowego znajdującego się
w serwerowniach Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie al. Niepodległości 208.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 961 870.00 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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług napraw awaryjnych sprzętu komputerowego znajdującego
się w serwerowniach Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie al. Niepodległości 208.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie na podstawie zgłoszeń Zamawiającego:
1) napraw awaryjnych macierzy i serwerów,
2) usług doradztwa technicznego, w łącznej puli maksymalnie do 100 roboczogodzin w okresie obowiązywania
umowy.
3. Wymagania i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Formularza
oferty.
4. Wykonawca wykona usługę naprawy awaryjnej sprzętu każdorazowo zgłoszonego przez Zamawiającego w
cenie zaoferowanej w Formularzu cenowym złożonej oferty. Usługi napraw awaryjnych polegają na dostawie i
wymianie elementów (dysków i baterii cache) w podanych typach macierzy i serwerów blade. Wykaz sprzętu,
który będzie objęty usługą napraw awaryjnych znajduje się w Załączniku nr 1 do OPZ.
5. Liczby dotyczące usług naprawy poszczególnych elementów podane w Formularzu cenowym są danymi
szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania napraw poszczególnych elementów w ilościach
wynikających z faktycznych potrzeb – w ramach maksymalnej kwoty umowy określonej na podstawie Oferty
Wykonawcy.
6. Wykonawca musi być partnerem producentów urządzeń i podzespołów objętych przedmiotem zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 961 870.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej i zawodowej wykonawcy zobowiązani będą złożyć:
1) wykaz usług 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 ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje:
a) jedną usługę polegają na serwisowaniu macierzy dyskowych o pojemności nie mniejszej niż 40 TB,
b) jedną usługę polegającą na serwisowaniu serwerów kasetowych typu blade w ilości nie mniejszej niż 20
sztuk.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby
posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe:
a) kierownik prac posiadający wyższe wykształcenie informatyczne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie
w administrowaniu i zarządzaniu serwerami kasetowymi typu blade, macierzami dyskowymi o pojemności nie
mniejszej niż 20 TB,
Zakres czynności: instalowanie, uruchomienie dostarczonego i wymienionego sprzętu, świadczenie usług
doradczych.
b) specjalista posiadający umiejętność administrowania serwerami i macierzami dyskowymi posiadającego
co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu serwerami i macierzami dyskowymi o pojemności co
najmniej 20 TB,
Zakres czynności: instalowanie, uruchomienie dostarczonego i wymienionego sprzętu.
c) specjalista posiadający umiejętności w serwisowaniu sprzętu informatycznego oraz co najmniej 3 letnie
doświadczenie w serwisowaniu serwerów kasetowych typu blade.
Zakres czynności: instalowanie, uruchomienie dostarczonego i wymienionego sprzętu
Wymagania wymienione w pkt. b i c może spełniać jedna osoba.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 16/05/2017
Czas lokalny: 10:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, w dniu 16.5.2017 r. o godz. 10:30
na posiedzeniu Komisji Przetargowej, pok. 644 (VI piętro, blok B).

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:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN.
Wykonawca przed podpisaniem umowy. zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, w jednej lub w kilu formach
określonych w art. 148 ustawy Pzp.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-384
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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy:
1 Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP przysługują 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 jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2 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.
3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp,
4 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-384
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2017


