Dz.U./S S207
24/10/2015
375400-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/12

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375400-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Komputery wysokowydajne
2015/S 207-375400
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
Punkt kontaktowy: Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice,
ul.Konarskiego 18, pok. 511
Osoba do kontaktów: Hanna Pluskiewicz
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 322371334 / 322371335 / 322371171 / 322372194
E-mail: oz@polsl.pl
Faks: +48 322371171 / 322372194
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.polsl.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: uczelnia publiczna

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji 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:
Zakup infrastruktury SAN oraz rozszerzenia pamięci dla potrzeb projektu Górnośląskiego Centrum Obliczeń
Naukowych i Inżynierskich. Oznaczenie sprawy: OZ/D/15/93/HP.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum
Biotechnologii Politechniki Śląskiej
44 – 100 Gliwice, ul. Krzywoustego 8, pomieszczenie H0.08.
Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
A)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem serwera pamięci masowej oraz rozszerzenia pamięci dla
potrzeb projektu Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich.
CPV: 30.21.10.00-1 Komputery wysokowydajne – serwery.
2. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 21.12.2015 r.
B) Wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia, jakie musi spełnić Wykonawca:
1. Zaoferowanie ceny i warunków realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Zamawiającego.
Wymagane dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu
zamówienia:
1.1. Oferta Cenowa;
2.1. Tabela Parametrów Technicznych.
C) Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek z dokumentów i załączników lub złożenie dokumentów i
załączników zawierających błędy będzie skutkował odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 ustawy, z
zastrzeżeniem odpowiednio art. 87, 26 ust. 4 oraz 26 ust. 3 ustawy.
D) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie drukowanej dostępna jest w siedzibie
Zamawiającego – punkt kontaktowy określony w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia, a w formie elektronicznej – na
stronie internetowej Zamawiającego, do dnia otwarcia ofert.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30211000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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:
Szacunkowa wartość bez VAT: 341 324,85 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

24/10/2015
S207
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/12

Dz.U./S S207
24/10/2015
375400-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/12

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wysokość wadium: 10.000,00 zł.
3. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w innej walucie niż PLN, tj. w EURO lub USD.
W takiej sytuacji Zamawiający zastosuje przeliczenie tych walut wg średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego (dalej: NBP) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy na ten dzień NBP nie
opublikuje średnich kursów walut, do przeliczenia Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie
średni kurs NBP. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej NBP pod następującym adresem:
www.nbp.pl.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
a) wadium wniesione w pieniądzu w walucie PLN należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Numer konta: ING Bank Śląski SA O Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
IBAN: PL 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z adnotacją „Wadium – oznaczenie sprawy: OZ/D/15/93/HP”
b) wadium wniesione w pieniądzu w walucie EURO należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Numer konta: ING Bank Śląski SA O Gliwice
68 1050 1230 1000 0023 6055 5748
IBAN: PL 68 1050 1230 1000 0023 6055 5748
z adnotacją „Wadium – oznaczenie sprawy: OZ/D/15/93/HP”
c) wadium wniesione w pieniądzu w walucie USD należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Numer konta: ING Bank Śląski SA O Gliwice
82 1050 1230 1000 0002 0291 9312
IBAN: PL 82 1050 1230 1000 0002 0291 9312
z adnotacją „Wadium – oznaczenie sprawy: OZ/D/15/93/HP”
UWAGA! Jeżeli przelew będzie zrealizowany przez inny podmiot, niż ten, który składa ofertę,
zaleca się aby w tytule przelewu jednoznacznie wskazać, na czyją rzecz wadium zostało wniesione.
d) w przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu złożyć przed upływem terminu
składania ofert (osobiście lub pocztą) w miejscu:
Politechnika Śląska
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
5. Zamawiający zwraca wadium w przypadku okoliczności określonych art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż PLN na rachunek wskazany do wpłaty w PLN (pkt 4 ppkt
a), bank Zamawiającego dokona jej przewalutowania na PLN, zatem na rachunku bankowym Zamawiającego
znajdzie się kwota wyrażona w PLN (nie może ona być niższa niż wysokość wadium określona w pkt 2). W
takiej sytuacji Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wyrażoną w PLN, a ryzyko ewentualnej różnicy pomiędzy
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kwotą wpłaconą a kwotą, która zostanie zwrócona po przewalutowaniu (tj. ryzyko różnic kursowych) poniesie
Wykonawca.
7. W przypadku wniesienia wadium w walucie PLN na rachunek wskazany do wpłaty w EURO lub USD (pkt
4 ppkt b) i c)), bank Zamawiającego dokona jej przewalutowania na EURO lub USD, zatem na rachunku
bankowym Zamawiającego znajdzie się kwota wyrażona w EURO lub USD
(po przewalutowaniu zgodnie z zasadą opisaną w pkt 3 nie może ona być niższa niż wysokość wadium
określona w pkt 2). W takiej sytuacji Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wyrażoną
w EURO lub USD, a ryzyko ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a kwotą, która zostanie zwrócona po
przewalutowaniu (tj. ryzyko różnic kursowych) poniesie Wykonawca.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku okoliczności określonych art. 46
ust. 4a i 5 ustawy.
9. W treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, muszą znajdować
się następujące informacje:
a) oznaczenie sprawy, nazwa zamówienia,
b) kwota wadium,
c) okres ważności dokumentu,
d) nazwa i adres Zamawiającego,
e) nazwa i adres wnoszącego wadium – Wykonawcy,
f) treść oświadczenia gwaranta, zgodnie z którym gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo
i nieodwołalnie do wypłacenia kwoty roszczenia z tytułu wadium bez konieczności jego uzasadnienia, o ile
Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem co
najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.).
10. Termin wypłaty roszczenia, o którym mowa powyżej nie może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania od
Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania.
UWAGA!
Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od
zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi pisemnego
oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej
gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu:
w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek
beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę upływu terminu
jej ważności; gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego,
strajków, manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej,
itp.; oraz inne tym podobne).
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na Politechnikę Śląską, 44-100 Gliwice, ul.
Akademicka 2A po zakończeniu kompleksowej realizacji oraz podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty złożenia faktury i spełnienia warunków umowy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie oraz
złożone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy)
może żądać umowy regulującej ich współpracę.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi z osobna spełniać warunki udziału
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w art. 24 ust. 1.
W przypadku przynależenia do różnych grup kapitałowych, każdy z podmiotów występujących wspólnie jest
zobowiązany do złożenia stosownej listy podmiotów należących do grupy kapitałowej.
III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Wymagane warunki udziału w
postępowaniu jakie musi spełnić Wykonawca oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:
I. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy:
1. Brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy: Brak, wobec Wykonawcy, otwarcia
likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2. Brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy: Brak zalegania przez Wykonawcę z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy: Brak prawomocnego skazania osób
fizycznych, wspólników spółki jawnej, partnerów lub członków zarządu
spółki partnerskiej, komplementariuszy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub urzędujących
członków organu zarządzającego osób prawnych – za przestępstwo w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
4. Brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy: Brak orzeczenia sądu zakazu ubiegania
się podmiotu zbiorowego o zamówienie, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
5. Brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy: Brak prawomocnego skazania
Wykonawców będących osobami fizycznymi, (w okresie 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku) za
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przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
poz.769).
6. Brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy: Brak prawomocnego skazania
Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską,
spółką komandytową,spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego (w okresie
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku) za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z
15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
B) Wymagane oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
I. Oświadczenie.
1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2.1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub zaświadczenie, że uzyskano
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Uwaga: w przypadku spółki cywilnej z ww. dokumentów powinno wynikać, iż warunek spełniają wszyscy
wspólnicy spółki, jak i sama spółka np. ww. dokumenty należy złożyć dla spółki jak i dla każdego
przedsiębiorcy tj. wspólnika;
2.2. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego lub zaświadczenie, że uzyskano przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: w przypadku spółki cywilnej z ww. dokumentów powinno wynikać, iż warunek spełniają wszyscy
wspólnicy spółki, jak i sama spółka np. ww. dokumenty należy złożyć dla spółki jak i dla każdego
przedsiębiorcy tj. wspólnika;
3.1. Aktualna informacja (w szczególności) z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt 4–8 ustawy (tj. dla wszystkich osób jak wyżej) – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert);
4.1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
(wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
5.1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy
(wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
6.1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy
(wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
C) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób (w zakresie pkt
A) I 3, 5 i 6), z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sadowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
D) 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa:
1.1. w pkt A) I 1, 2 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,
składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
1.2. w pkt A) I 3, 5 i 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8, 10 i 11 ustawy.
2. Dokumenty o których mowa:
2.1. w pkt 1.1 a i c oraz pkt 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.2. w pkt 1.1 b – powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
E) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy należy
złożyć oświadczenie.
F) Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Wymagane warunki
udziału w postępowaniu jakie musi spełnić Wykonawca oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia
warunków:spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy: Sytuacja
ekonomiczna i finansowa: Posiadanie przez Wykonawcę, obowiązującego na dzień, w którym upływa termin
składania ofert, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zł.
B) Wymagane oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
przedstawić ww. dokumentu, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi
spełnienie opisanego warunku.
1.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inne
dokumenty potwierdzające oddanie Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie zdolności
finansowych lub ekonomicznych – jeżeli dotyczy.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) Wymagane warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełnić Wykonawca oraz opis sposobu dokonania
oceny spełnienia warunków: spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej 2 zamówień, z czego każde musi obejmować dostawę serwerów za min. 200.000 zł brutto.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej postawionego warunku na podstawie wykazu wykonanych dostaw
wraz
z dowodami, które muszą potwierdzać, że Wykonawca wykonał dostawy przynajmniej w rodzaju, ilościach i
wartościach wyżej opisanych przez Zamawiającego oraz że ta część wykazanych dostaw, która wystarcza dla
spełnienia postawionego przez Zamawiającego warunku została wykonana w sposób należyty.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Dysponowanie minimum 2 osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne m. in. za prawidłową realizację zamówienia i kontrolę
jakości jego wykonania.
B) Wymagane oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
1.1. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech 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 dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie. Ww. dowodami są: poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
1.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inne dokumenty potwierdzające oddanie Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia – jeżeli dotyczy.
2.1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
2.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inne dokumenty potwierdzające oddanie Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.

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

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

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 C. Waga 90
2. Termin realizacji T. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OZ/D/15/93/HP

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 50-086729 z dnia 12.3.2015
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 84-149011 z dnia 30.4.2015

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.11.2015 - 09:00

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.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13.11.2015 - 10:00
Miejscowość:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 537
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie Komisji Przetargowej oraz
inne osoby zainteresowane postępowaniem (w szczególności składający oferty).

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: tak
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Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „Górnośląskie Centrum Obliczeń
Naukowych i Inżynierskich” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3. umowa
o dofinansowanie Nr POIG.02.03.01-24-099/13.
VI.3)

Informacje dodatkowe
A) Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt
III.2.1),
III.2.2) oraz III.2.3) na zasadzie: „spełnia / nie spełnia” tj. stwierdzając czy wymagane oświadczenia/
dokumenty
zostały złożone i czy potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postępowania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń lub dokumentów lub złożenie
oświadczeń
lub dokumentów zawierających błędy będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ustawy, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
B) W przypadku gdy w złożonych dokumentach lub oświadczeniach podane będą kwoty wyrażone w innych
walutach niż PLN, w celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
zastosuje przeliczenie tych walut wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) na dzień
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy na ten dzień NBP nie opublikuje średnich kursów
walut,do przeliczenia Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Średnie
kursy
walut dostępne są na stronie internetowej NBP pod następującym adresem: www.nbp.pl
C) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
D) Dokumenty są składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę (czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką opatrzony słowami „za zgodność z
oryginałem”)tj.
przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego
imieniu. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. W przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na
zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone „za zgodność z
oryginałem”odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
E) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Wymaga się aby dokument ten złożony był w oryginale oraz aby jednoznacznie potwierdzał, że
Wykonawca będzie dysponował wskazanymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z wyżej przywołanym przepisem,
odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkładał
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także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.F) W przypadku
składania
oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika
wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.
G) 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem poniższych przypadków:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
— warunki atmosferyczne,
— przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/ przekazania miejsca
realizacji/dostawy,
— inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą np. pożar, zalanie itp.
b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę,
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany
technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwa,
w sytuacji wycofania
z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
e) zmiany w kolejności i terminach realizacji zamówienia, zmiany w kolejności i terminach płatności (w tym
płatności częściowe) za realizację zamówienia w sytuacji, kiedy są one korzystne dla Zamawiającego,
f) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do reprezentowania
stron
w sprawach związanych z realizacją zamówienia), ze względów losowych, zdrowotnych lub innych,
g) obniżenie ilości/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające
z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany,
h) dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego w przypadku zmiany obowiązujących
przepisów.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i
nie
stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:
a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”),
od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
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Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy
art. 179 – 198g zawarte w Dziale VI ustawy.
2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później
niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.
4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,
którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.10.2015
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