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Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy: Konserwacja
i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w

zakresie wsparcia teleinformatycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż
30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich
jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 521563-N-2020 z dnia 2020-03-09 r. 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 18046000000000, ul. ul. Czerniakowska 
16 , 00-701  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 613 46 19, 623
36 98, e-mail ilteo@ciop.pl, faks 22 623 36 93. 
Adres strony internetowej (URL): www.ciop.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających): 
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I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem nieważności. 
Adres: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul.
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa
sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia
teleinformatycznego 
Numer referencyjny: TA/ZP-14/2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny 

Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
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przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia
obejmować będzie konserwację i naprawę infrastruktury teleinformatycznej wraz z
systemami zabezpieczającymi Zamawiającego. W szczególności przedmiot
zamówienia obejmować będzie konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do
przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego
poprzez świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwerowego systemu
wsparcia portalu (pkt.1), serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego serwerowego
systemu poczty elektronicznej (pkt.2), serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego
systemu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Instytutu i jej połączenia z
Internetem wraz z systemem równoważenia ruchu na klastrach serwerów (pkt.3),
oraz serwisu pogwarancyjnego systemu zasilania gwarantowanego serwerowni i
systemu chłodzenia serwerowni (pkt.4), będących w posiadaniu Zamawiającego, w
okresach szczegółowo wymienionych w poszczególnych pozycjach zawartych w
Załączniku nr 1 do SIWZ, obejmujących wznowienia serwisu i wsparcia
technicznego Producentów sprzętu oraz wznowienia serwisu i wsparcia
technicznego Producentów oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania
(pkt.1, Tabela 1 poz. 1,2,3,4,5,6, pkt.2. Tabela 2.1 poz.1,2,3,5, pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5),
oraz dostawę, instalację, wpięcie w istniejącą infrastrukturę Zamawiającego,
konserwację i naprawę wraz z czynnościami konfiguracyjnymi systemu NAS (pkt.
2.2) oraz dwóch nowych przełączników 10 Gb (pkt. 3.7), a także usługi świadczenia
ww. serwisów pogwarancyjnych i gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie (lub w Łodzi, gdy jest to wymagane) przez Wykonawcę, zgodnie ze
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ oraz z
opisem warunków serwisu Wykonawcy zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamówienie składa się z czterech nierozłącznych (i przenikających się wzajemnie)
obszarów - Punktów zamówienia (zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją
Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ): Pkt. 1 zamówienia - świadczenie
usług serwisu pogwarancyjnego serwerowego systemu wsparcia portalu; Pkt. 2
zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego
serwerowego systemu wsparcia poczty elektronicznej wraz dostawą nowego
systemu NAS; Pkt. 3 zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i
gwarancyjnego systemu bezpieczeństwa portalu, poczty elektronicznej oraz sieci
lokalnej i jej połączenia z Internetem wraz z systemem równoważenia ruchu do
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klastrów serwerów, a także dostawa dwóch nowych przełączników 10 Gb. Pkt. 4
zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego gwarantowanego
systemu zasilania oraz gwarantowanego systemu chłodzenia serwerowni i węzłów
sieci LAN. Zamawiający wymaga aby oferowane usługi serwisu gwarancyjnego /
pogwarancyjnego (zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą
Załącznik nr 1 do SIWZ), zwane dalej USŁUGAMI, świadczone były przez
Wykonawcę posiadającego autoryzację (czyli status autoryzowanego partnera)
producenta sprzętu lub oprogramowania w zakresie serwisu tego sprzętu lub
oprogramowania dla wszystkich urządzeń i oprogramowania wymienionych w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. (w
przypadku powierzenia przez Wykonawcę świadczenia USŁUG Podwykonawc-y/-
om – muszą być to dokumenty potwierdzające ww. autoryzację tego Podwykonawc-
y/-ów). Zamawiający dopuszcza brak posiadania przez Wykonawcę autoryzacji
producenta jedynie w przypadku serwisu nowo dostarczonego systemu NAS (pkt.
2.2 Załącznika nr 1 do SIWZ). UWAGA: Najpóźniej w dniu zawarcia umowy (ale
przed jej podpisaniem) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu
dokumenty potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i oprogramowania do
świadczenia usług serwisowych dla wszystkich urządzeń i oprogramowania
wymienionych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr
1 do SIWZ (w przypadku powierzenia przez Wykonawcę świadczenia USŁUG
Podwykonawc-y/-om – muszą być to dokumenty potwierdzające ww. autoryzację
tego Podwykonawc-y/-ów). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie
na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8
do SIWZ. 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 2. Zatrudnienie przy realizacji
zamówienia powinno trwać w okresie świadczenia usługi (obowiązywania umowy),
a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę/osoby, przez
Wykonawcę lub podwykonawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca/ podwykonawca obowiązany będzie do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia,
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na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Koordynatora
odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia. Do zadań osoby pełniącej
funkcję Koordynatora należało będzie w szczególności udzielanie natychmiastowej
pomocy, jeśli pojawią się wątpliwości lub trudności przy realizacji zamówienia.
Koordynator będzie udzielał Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z
organizacją wykonywanych usług w każdej sytuacji, gdy powstanie potrzeba
przekazania uwag, wyjaśnienia wątpliwości, czy powzięcia przez Zamawiającego
informacji o niezgodnych z warunkami umowy działaniach Wykonawcy.
Koordynator dostępny będzie pod telefonem komórkowym i adresem e-mail.
Koordynator na bieżąco będzie monitorował realizację obsługi zgłoszeń
przekazanych przez osoby uprawnione oraz będzie kontrolował prawidłowość
realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 4. Wymóg, określony w pkt 1, dotyczy
również osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem
zamówienia, takie jak: Pkt. 1 zamówienia 1) Konserwacja i naprawa serwerów i
innych urządzeń firmy SUN/ORACLE wraz z ich oprogramowaniem, utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym
zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi przełączników
sieci SAN - firmy Brocade, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich
oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); Pkt. 2 zamówienia 1)
Konserwacja i naprawa serwerów firmy HP wraz z ich oprogramowaniem (firmy
VMWare), utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług
wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z
pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi urządzeń aktywnych firmy Juniper Networks wchodzących w
skład systemu poczty elektronicznej Zamawiającego, łącznie z ich
oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich
oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 3) Dostawa, instalacja,
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konfiguracja wraz z wpięciem w istniejącą infrastrukturę Zamawiającego a
następnie konserwacja i naprawa nowo dostarczonego systemu NAS, utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym
zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
Pkt. 3 zamówienia 1) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi klastra routerów BGP firmy Juniper Networks, utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym
zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
2) a) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra
urządzeń FireWall firmy CheckPoint (w Warszawie) łącznie z ich
oprogramowaniem, a także dedykowanego serwera i oprogramowania
zarządzającego firmy CheckPoint, oraz utrzymywanie niezbędnych kontaktów z
producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i
ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 2) b) Konserwacja i
naprawa urządzenia typu FireWall firmy CheckPoint (w Łodzi) wraz z
dedykowanym oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z
producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww.
urządzenia i jego oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem
wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ). 3)
Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń
ochrony poczty elektronicznej (Forcepoint TRITON AP-EMAIL antywirus,
antyspam), łącznie z ich oprogramowaniem, a także dedykowanego serwera i
oprogramowania zarządzającego firmy Forcepoint, oraz utrzymywanie niezbędnych
kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego
ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem
wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 4)
Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń
równoważących ruch sieciowy (Application Load Balancing) firmy F5, łącznie z ich
oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich
oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
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czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 5) Konserwacja i
naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi urządzeń aktywnych firmy Juniper
sieci lokalnej Zamawiającego, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym
zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
6) Konserwacja wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń
aplikacyjnego FireWalla Web i FireWalla baz danych firmy IMPERVA, łącznie z ich
oprogramowaniem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww.
urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem
wymaganych czynności, określonym w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 7) Dostawa,
instalacja, konfiguracja wraz z wpięciem w istniejącą infrastrukturę Zamawiającego
a następnie konserwacja i naprawa dostarczonych dwóch nowych przełączników
sieciowych 10Gb, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich
oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); Pkt. 4 zamówienia 1)
Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń
zasilania gwarantowanego firmy SOCOMEC, łącznie z ich oprogramowaniem,
utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia
technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym,
szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w załącznikach nr 1 i
2 do SIWZ); 2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi
zespołu trzech urządzeń chłodniczych firmy FUJITSU, stanowiących system
chłodzenia serwerowni Zamawiającego, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z
producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń
(zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ). 5. W trakcie realizacji zamówienia, w każdym
przypadku powzięcia wiadomości o braku respektowania zatrudnienia na umowę o
pracę, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
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dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia, jeżeli miejscem świadczenia jest siedziba
Zamawiającego. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności:  dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy; 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 3 i 4 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 i 4 czynności. 

II.5) Główny kod CPV: 50312300-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
50312100-6
50730000-1
72611000-6
72250000-2
32413100-2
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie realizowane będzie w następujących
okresach (wynikających z konieczności zachowania ciągłości świadczenia
wsparcia/suportu przez producentów sprzętu i oprogramowania): Pkt. 1 zamówienia
– od dnia od 16.02.2020 r. do dnia 15.02.2021 r.; Pkt. 2.1 zamówienia – od dnia od
16.02.2020 r. do dnia 15.02.2021 r. (a dla pozycji 4 zawartej w Tabeli 2.1 załącznika
nr 1 do SIWZ w okresie 16.05.2020 r. do 15.05.2021 r.); Pkt. 2.2 zamówienia –
Dostawa, instalacja i uruchomienie w okresie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy,
serwis i wsparcie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru pkt.
2.2. Pkt. 3 zamówienia: 1) Klaster routerów BGP – od dnia od 16.02.2020 r. do dnia
15.02.2021 r.; 2) Klaster urządzeń FireWall firmy CheckPoint (w Warszawie) wraz z
dedykowanym oprogramowaniem firmy CheckPoint – od dnia od 16.02.2020 r. do
dnia 15.02.2021 r.; Urządzenie typu FireWall (w Łodzi) firmy CheckPoint wraz z
dedykowanym oprogramowaniem firmy CheckPoint – od dnia od 16.02.2020 r. do
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dnia 15.02.2021 r.; 3) Klaster urządzeń ochrony poczty elektronicznej (Forcepoint
TRITON AP-EMAIL antywirus, antyspam) – od dnia od 10.05.2020 r. do dnia
09.05.2021 r.; 4) Klaster urządzeń równoważących ruch sieciowy (Application Load
Balancing) – od dnia od 16.02.2020 r. do dnia 15.02.2021 r.; 5) Urządzenia aktywne
sieci lokalnej Zamawiającego – od dnia od 16.02.2020 r. do dnia 15.02.2021 r.; 6)
Klaster urządzeń aplikacyjnego FireWalla Web i FireWalla baz danych – w okresie
12 miesięcy od dnia podpisania umowy 7) Dostawa, instalacja i uruchomienie
przełączników sieciowych 10Gb w okresie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy,
serwis i wsparcie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru pkt.
3.7 bez zastrzeżeń. Pkt. 4 zamówienia: 1) System gwarantowanego zabezpieczenia
zasilania – w okresie od 14.05.2020 do 13.05.2021, jednak nie krócej niż 12
miesięcy od dnia podpisania umowy; 2) Systemu gwarantowanego zabezpieczenia
chłodzenia – w okresie od 14.05.2020 do 13.05.2021, jednak nie krócej niż 12
miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp: 1) posiadają sytuację ekonomiczną lub finansową - Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
2.000.000 zł; Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji
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innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda złożenia zobowiązania podmiotów trzecich do oddania
Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, które określają w
szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W
konsekwencji powyższego Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym 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. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp: 2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) złoży wykaz usług wykonanych, a w
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną
usługę świadczenia serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego systemów
pracujących w trybie ciągłym (24/7/365) dla każdego z nw. Obszarów: dla pkt.1,
pkt.2, pkt.3 i pkt.4 zamówienia: a) Serwery i inne urządzenia firmy
SUN/ORACLE, b) Przełączniki sieci SAN - firmy Brocade, c) Sieciowe
urządzenia aktywne firmy Juniper Networks, d) Serwery i inne urządzenia firmy
HP, e) Oprogramowanie systemowe (w tym klastrujące) firmy VMware, f)
Appliance i oprogramowanie firewall firmy CheckPoint, g) Oprogramowanie
EmailSecurity antywirusowe i antyspamowe firmy Forcepoint, h) Application
Load Balancing firmy F5, i) Web Application Firewall and Database Security
Gateway firmy Imperva. j) Urządzenia zasilania gwarantowanego (min. 30kW)
firmy SOCOMEC k) Urządzenia chłodnicze (min. 16 kW) firmy FUJITSU Zaleca
się złożenie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie w formie referencji lub poświadczenia odbiorcy ww. usług. Dla potrzeb
oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty
podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; b)
złoży wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, posiadających
kwalifikacje, wykonujących czynności związane z zakresem realizacji
poszczególnych punktów i podpunktów zamówienia: Pkt 1 zamówienia 1)
Konserwacja i naprawa serwerów i innych urządzeń firmy SUN/ORACLE wraz z
ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich
oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 2) Konserwacja i
naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi przełączników sieci SAN - firmy
Brocade, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie
usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania
(zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym
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w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); Pkt 2 zamówienia: 1) Konserwacja i naprawa
serwerów firmy HP wraz z ich oprogramowaniem (firmy VMWare),
utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług
wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie
z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi urządzeń aktywnych firmy Juniper Networks wchodzących w
skład systemu poczty elektronicznej Zamawiającego, łącznie z ich
oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich
oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 3) Dostawa, instalacja,
konfiguracja wraz z wpięciem w istniejącą infrastrukturę Zamawiającego a
następnie konserwacja i naprawa nowo dostarczonego systemu NAS,
utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług
wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie
z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); Pkt 3 zamówienia: 1) Konserwacja i naprawa
wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra routerów BGP firmy Juniper
Networks, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie
usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania
(zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym
w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 2) a) Konserwacja i naprawa wraz z
czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń FireWall firmy CheckPoint (w
Warszawie) łącznie z ich oprogramowaniem, a także dedykowanego serwera i
oprogramowania zarządzającego firmy CheckPoint, oraz utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym,
szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr
1 i 2 do SIWZ); 2) b) Konserwacja i naprawa urządzenia typu FireWall firmy
CheckPoint (w Łodzi) wraz z dedykowanym oprogramowaniem, utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. urządzenia i jego oprogramowania (zgodnie z pełnym,
szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr
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1 i 2 do SIWZ). 3) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi klastra urządzeń ochrony poczty elektronicznej (Forcepoint
TRITON AP-EMAIL antywirus, antyspam), łącznie z ich oprogramowaniem, a
także dedykowanego serwera i oprogramowania zarządzającego firmy Forcepoint,
oraz utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług
wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie
z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 4) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi klastra urządzeń równoważących ruch sieciowy (Application
Load Balancing) firmy F5, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym,
szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr
1 i 2 do SIWZ); 5) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi urządzeń aktywnych firmy Juniper sieci lokalnej
Zamawiającego, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych
kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego
ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem
wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 6)
Konserwacja wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń
aplikacyjnego FireWalla Web i FireWalla baz danych firmy IMPERVA, łącznie z
ich oprogramowaniem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego
ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem
wymaganych czynności, określonym w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 7)
Dostawa, instalacja, konfiguracja wraz z wpięciem w istniejącą infrastrukturę
Zamawiającego a następnie konserwacja i naprawa dostarczonych dwóch nowych
przełączników sieciowych 10Gb, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z
producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww.
urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem
wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); Pkt 4
zamówienia: 1) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi
klastra urządzeń zasilania gwarantowanego firmy SOCOMEC, łącznie z ich
oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich
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oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); 2) Konserwacja i
naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi zespołu trzech urządzeń
chłodniczych firmy FUJITSU, stanowiących system chłodzenia serwerowni
Zamawiającego, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń (zgodnie z
pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ); Zaleca się złożenie wykazu osób posiadających
kwalifikacje na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia
zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy zasobów niezbędnych
do realizacji zamówienia, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. W konsekwencji powyższego Zamawiający będzie żądać od
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
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ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym 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. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2. Nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp: 1) 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 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. po z. 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 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r.
poz. 615); 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 3. Żaden z Wykonawców występujących
wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 1. W
celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w
formie: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ) W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie (Załącznik nr 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
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postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających: 2) brak podstaw do wykluczenia: a) 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uwzględniając dyspozycję
art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z
postępowania, samodzielnie pobierze i skorzysta z dokumentów znajdujących się
w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych; 3. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w: 1) pkt. 2.2 ppkt a) - składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 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 3, 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. Zapis pkt 4 stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: 
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
w formie: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ) W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie (Załącznik nr 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać 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. 2. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających: 1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) Wykonawca złoży dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 zł; b) Wykonawca złoży 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, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi 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 – Załącznik nr 6 do SIWZ; c) 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
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wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SIWZ; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul.
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Bank PEKAO S.A., Oddział w Warszawie,
ul. Jasna 1, nr konta: 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963 z dopiskiem na
przelewie „Wadium do przetargu na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do
przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego
TA/ZP-14/2020”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z
chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o
którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.
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Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)
pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został
załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub
wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady
zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem
oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu 
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 95,00
Czas dostawy 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony) 
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Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy na
zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający dokona zmiany treści
zawartej Umowy w następujących w przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w
tym stawek podatku VAT, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zmiana regulacji określonych w zdaniu
poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy
oraz mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia i może prowadzić do
modyfikacji wyłącznie tych postanowień Umowy, do których się odnosi; 2) wystąpi
siła wyższa, zdefiniowana w § 13 Umowy, w takim przypadku termin realizacji
Umowy może ulec przesunięciu o czas występowania siły wyższej; 3) gdy po
podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania Umowy i
korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie
wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów
dostarczanego urządzenia lub jego zmianę o ile nie zwiększy to kwoty
wynagrodzenia; 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: 
Data: 2020-03-18, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu 



9.03.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6122c078-3c9d-4ba5-9556-1a3ae2ce472c

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6122c078-3c9d-4ba5-9556-1a3ae2ce472c 29/29

> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH


