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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374251-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Cyfrowe centrale telefoniczne
2018/S 164-374251

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa
00-902
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szumańska-Kurant
Tel.:  +48 226952130
E-mail: zamowienia.co@prezydent.pl 
Faks:  +48 226952133
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.co.kprp.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
www.co.kprp.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
System komunikacji VoIP
Numer referencyjny: ZP.CO- 31/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32552310

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zamowienia.co@prezydent.pl
http://www.co.kprp.pl/
http://www.co.kprp.pl/
http://www.co.kprp.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu komunikacji VoIP dla potrzeb Kancelarii Prezydenta RP.
System VoIP musi zapewnić pełną integrację z zarządzaną obecnie przez Centrum Obsługi KPRP infrastrukturą
teleinformatyczną oraz zapewnić możliwość łatwej migracji użytkowników do nowego systemu, która będzie
realizowana stopniowo. Zaprojektowany system telefonii IP oparty będzie o rozwiązanie software’owe
pełniące w świecie telefonii IP rolę tradycyjnej centrali telefonicznej PBX. Rozwiązanie bazuje na routerach i
przełącznikach tworzących sieć IP. Dostęp do publicznej telefonii będzie realizowany poprzez Centralę VoIP
wyposażoną w odpowiednie karty ISDN umożliwiające komunikację z siecią PTSN poprzez trakty PRA. Trakty
PRA mają stanowić łączność podstawową. Łączność zapasową z abonentami zewnętrznymi zapewni usługa
SIP trunk.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000
72260000
72263000
72265000
72267000
80533100
48000000
72212517

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu komunikacji VoIP dla potrzeb Kancelarii Prezydenta RP.
System VoIP musi zapewnić pełną integrację z zarządzaną obecnie przez Centrum Obsługi KPRP infrastrukturą
teleinformatyczną oraz zapewnić możliwość łatwej migracji użytkowników do nowego systemu, która będzie
realizowana stopniowo. Zaprojektowany system telefonii IP oparty będzie o rozwiązanie software’owe
pełniące w świecie telefonii IP rolę tradycyjnej centrali telefonicznej PBX. Rozwiązanie bazuje na routerach
i przełącznikach tworzących sieć IP. Dostęp do publicznej telefonii będzie realizowany poprzez Centralę
VoIP wyposażoną w odpowiednie karty ISDN umożliwiające komunikację z siecią PTSN poprzez trakty PRA.
Trakty PRA mają stanowić łączność podstawową. Łączność zapasową z abonentami zewnętrznymi zapewni
usługa SIP trunk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający, na
podstawie art. 8 ust. 2a w zw. z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp przekaże Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni
do II etapu postępowania, dokumentację stanowiącą Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ)
wraz z zaproszeniem do składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Ocena funkcjonalności / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 61
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
W przypadku, gdy liczba Wykonawców będzie większa niż określona w ogłoszeniu (5 wykonawców),
Zamawiający zaprosi do złożenia ofert Wykonawców, którzy wykażą najwyższą łączną liczbę aktywnych
zainstalowanych terminali końcowych VoIP (telefonów) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w minimum 1, a
maksimum 5 realizacjach ponad jedno zamówienie wskazane przez Wykonawcę na okoliczność potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegających na wykonaniu z należytą starannością, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu z należytą starannością, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, z których każda realizacja dotyczy co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na
dostawie sprzętu oraz wdrożeniu usługi telefonii VoIP w środowisku rozproszonym w co najmniej dwóch (2)
lokalizacjach obejmujących łącznie co najmniej 500 telefonów, przy czym Wykonawca jednocześnie w ramach
realizacji tego zamówienia świadczył usługi w zakresie obsługi i serwisu telefonii VoIP w ww. środowisku.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie równa
lub mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza przy potwierdzeniu kryteriów
selekcji, aby Wykonawca powoływał się na zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego na
podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. Jeżeli na ostatniej pozycji rankingu wykonawców kwalifikujących się do
zaproszenia do składania ofert będzie więcej niż jeden wykonawca, to wszyscy wykonawcy zakwalifikowani na
tej pozycji rankingu wykonawców zostaną zaproszeni do składania ofert, nawet, jeżeli ich liczba przekroczy 5
zaproszonych wykonawców.
Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie spełnianie kryteriów selekcji:
i. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu).

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy licencji użytkowników
końcowych oraz terminali końcowych (aparatów systemowych) typu STANDARD, na podstawie art. 34 ust 5
ustawy Pzp, w ramach, którego zakłada że:
a) szacowana maksymalna ilość prawa opcji określona została w pkt 1 ppkt 2 lit. h) załącznika nr 2 do SIWZ –
opisie przedmiotu zamówienia,
b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe na podstawie
pisemnych zleceń,
c) rozliczenie tej części dostaw, nastąpi przy zastosowaniu jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty
stanowiącym Załączniku nr 1 do SIWZ,
d) o zamiarze skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę
pisemnie,
e) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
Umowy. Prawo opcji może zostać wykonane przez Zamawiającego w całości lub w części, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,
f) skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wiąże się z obowiązkiem Wykonawcy do zrealizowania
zamówień w zakresie dostaw terminali końcowych z niezbędnymi licencjami w ilościach, terminach, po cenach i
na warunkach określonych w Umowie,
g) na usługi objęte prawem opcji zamówienia będą składane do 31.12.2020 r.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować:
„Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa” i oznaczonej: "Wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu na System komunikacji VoIP – ZP.CO-31/2018] – nie otwierać przed
godziną (wpisać ostateczny termin – datę i godzinę otwarcia wniosków) ... roku".

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
uprawnień.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do ogłoszenia
o zamówieniu w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), z tym, że JEDZ należy przesłać przy użyciu środków
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komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do przygotowania oświadczenia w formie
jednolitego dokumentu (formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) Wykonawca może
wykorzystać plik komputerowy w formacie XML będący Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu oraz
instrukcję pobierania i składania formularza JEDZ będącą Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, link:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w §
6 ust. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów
składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wspólnie składane są na formularzu
JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 SIWZ dotyczące tych
podmiotów w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
uprawnionego przedstawiciela tego podmiotu.
4. Szczegółowe informacje na temat formy i aktualności oświadczeń oraz dokumentów zostały określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczonej na stronie Zamawiającego pod adresem
www.co.kprp.pl

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
i. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca winien udokumentować wykonanie z
należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie z należytą
starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu oraz wdrożeniu usługi telefonii VoIP w środowisku
rozproszonym, w co najmniej dwóch lokalizacjach, obejmujących łącznie co najmniej 500 telefonów, przy czym
Wykonawca, jednocześnie w ramach realizacji wskazanego zamówienia udokumentuje, że świadczył usługi w
zakresie obsługi i serwisu telefonii VoIP w ww. środowisku.
Ponadto Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że wskazana usługa została wykonana lub jest
wykonywana należycie.
ii. Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez
wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania
zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej:
A. Jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika projektu, która będzie odpowiedzialna za nadzór
merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającą:
a) certyfikat potwierdzający kompetencje z zakresu Zarządzania Projektami,
b) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, w nadzorze jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu oraz wdrożeniu
usługi telefonii VoIP w środowisku rozproszonym, w co najmniej dwóch lokalizacjach obejmujących łącznie co
najmniej 500 telefonów i kierowaniu projektem.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
www.co.kprp.pl
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B. Dwoma osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji projektantów, posiadającymi przez każdego z osobna:
a) kwalifikacje w zakresie projektowania sieci telefonicznych, potwierdzone dokumentem wystawionym przez
producenta technologii,
b) bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieciowym i routingiem na poziomie
zaawansowanym umożliwiającą planowanie, tworzenie oraz testowanie sieci LAN i WAN oraz implementację
zaawansowanych rozwiązań dotyczących telefonii VoIP i wideokonferencji potwierdzoną zrealizowanymi
dwoma projektami,
c) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, przy projektowaniu co najmniej jednego systemu telefonicznego w oparciu
o oferowane rozwiązania telefonii VOIP w środowisku rozproszonym w co najmniej dwóch lokalizacjach
obejmujących łącznie co najmniej 500 telefonów.
C. Czterema osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji inżynierów wdrożeniowych, posiadającymi przez
każdego z osobna:
a) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, w realizacji co najmniej trzech projektów zakresie konfiguracji sieci LAN oraz co
najmniej jednego projektu w zakresie wdrażania systemów typu Unified Comunications.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w III. 1.3)
ogłoszenia o zamówieniu, zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się
o zamówienie spełniają łącznie ww. warunek. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków,
o których mowa w III. 1.3) ogłoszenia o zamówieniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca lub
podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, spełnią łącznie ww. warunki.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: B) potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
i. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - dotyczy warunku
określonego w sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu (Zał. nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu);
ii. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy warunku określonego w sekcji III.1.3) ogłoszenia o
zamówieniu (wzór wykazu stanowi Zał. nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu).
C) potwierdzających spełnienie spełnianie kryteriów selekcji:
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i. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wykazu stanowi Zał. nr
4 do ogłoszenia o zamówieniu).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować usługę na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2018
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 05/10/2018

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Wykonawcy
są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów: A) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
i. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
ii. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
iii. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
iv. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
v. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
vi. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Druki do postępowania dostępne na stronie Zamawiającego:
1) zał. nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
2) zał. nr 2 – Instrukcja pobierania JEDZ,
3) zał. nr 3 – Formularz JEDZ,
4) zał. nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw w zakresie kryteriów selekcji,
5) zał. nr 5 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
6) zał. nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
7) zał. nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw - warunki udziału w postępowaniu,
8) zał. nr 8 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,
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9) zał. nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
10) zał. nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy dot. braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
11) zał. nr 11 – Oświadczenie RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2018
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