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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358725-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu
2016/S 199-358725
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Informatyczne Edukacji
al. J. Ch. Szucha 25
Warszawa
00-918
Polska
Osoba do kontaktów: Tomislav Petrović
Tel.: +48 223474461
E-mail: tomislav.petrovic@cie.men.gov.pl
Faks: +48 223474804
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cie.men.gov.pl/bip
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.cie.men.gov.pl
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: Państwowa Jednostka Budżetowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Dostawa subskrypcji do oprogramowania będącego na wyposażeniu Zamawiającego wraz z usługą wsparcia
technicznego (maintenance) oraz asysty technicznej do oprogramowania Red Hat.
Numer referencyjny: ZA.TP.131.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
72253200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

14/10/2016
S199
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Dz.U./S S199
14/10/2016
358725-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji do oprogramowania będącego na wyposażeniu
Zamawiającego wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenance) oraz asysty technicznej do
oprogramowania Red Hat.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 408 202.23 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
72220000
72260000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji do oprogramowania będącego na wyposażeniu
Zamawiającego wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenance) oraz asysty technicznej do
oprogramowania Red Hat w wymiarze 120 godzin. Lista oprogramowania będącego na wyposażeniu
Zamawiającego, warunki świadczenia wsparcia technicznego (maintenance) oraz asysty technicznej, określone
zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji asysty technicznej na zgłoszenie problemu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 408 202.23 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

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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 246 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak postaw
do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą JEDZ – wg treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ; W
przypadku, gdy o zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, JEDZ składa każdy z ww.
Wykonawców. JEDZ wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. JEDZ wstępnie potwierdza
również brak podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek określonych wart. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1
i 8 ustawy Pzp w zakresie każdego z ww. Wykonawców w tym również okoliczności, o których mowa w art. 24
ust. 7-10 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu
potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
określonych wart. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w
terminie 10 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale IV
SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, w szczególności:
Posiadają potencjał ekonomiczno – posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z
prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN (słownie trzysta tysięcy złotych).
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust.1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
3. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie,
warunek, o którym mowa powyżej, muszą spełniać łącznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 i oraz art. 24 ust. 5
pkt 1 i 8
z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp musi spełnić każdy z Wykonawców.
4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunek musi spełniać łącznie z
tymi podmiotami, oraz wykazać, że podmioty w na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art.24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt
1 i 8 ustawy Pzp
5. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji do oprogramowania będącego na wyposażeniu
Zamawiającego wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenance) oraz asysty technicznej do
oprogramowania Red Hat.
Dostawa subskrypcji do oprogramowania nastąpi najpóźniej na 3 dni przed terminem określonym w
harmonogramie jako data rozpoczęcia wsparcia.
Płatność wynagrodzenia będzie dokonana w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Wzór umowy przewidujący możliwość zmian umowy stanowi załącznik 3 do SIWZ.

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: 22/11/2016
Czas lokalny: 09:15

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2016
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie p. 11.
Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert 21.11.2016 o godz. 9:30 czasu lokalnego w siedzibie
Zamawiającego: (00-918) mieszczącej się w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25, pokój nr 21.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert proszone są o stawienie się 5 minut wcześniej przed godziną
otwarcia ofert.
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.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w terminie 10 dni
od dnia wezwania przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty tj:
1) opłacona polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN (trzysta tysięcy złotych)
2) odpis 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 wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku zaniechania załączenia ww. dokumentu przez Wykonawcę
w związku z brzmieniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty adres
internetowy strony na której znajduje się ww. rejestr lub ewidencja, wydający urząd lub organ, dokładne dane
referencyjne dokumentacji (jeżeli to możliwe);
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych); określ. w
art. 24 ust.21 ustawy, termin jak w pkt 5
7) oświadczenie wykonawcy wg. zał. nr 5-7do SIWZ
2. Dokumenty muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U.2016 poz. 1126)
3.Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
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2) Wykonawca w 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert,o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej załączniku nr 8 lub 9.
4. Okres związania z ofertą wynosi 60 dni, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie i ustanowić
pełnomocnika.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2016
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