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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398405-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
2018/S 176-398405

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 226671704
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl 
Faks:  +48 226671733
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl
Adres profilu nabywcy: www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-
prowadzonych-przez-jednostki-zakladu
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ubezpieczenia Społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie macierzy dyskowych dla platformy Mainframe oraz świadczenie usług serwisu przez
maksymalnie 72 miesiące.
Numer referencyjny: TZ/271/32/18

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:SekretariatDZP@zus.pl
http://www.zus.pl
www.zus.pl
http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu
http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu
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30233000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części:
1. Część I - Macierz A oraz Macierz B
2. Część II - Macierz C
— Dostawa Macierzy A, B i C w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
— Wdrożenie Macierzy A, B i C w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
— Udzielenie gwarancji na Macierz A, B i C oraz świadczenie z tego tytułu Usług Serwisu Gwarancyjnego przez
36 m-cy od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego, z zastrzeżeniem wydłużenia tego
okresu w zakresie przewidzianym w Prawie Opcji, ale nie dłużej niż do 72 m-cy licząc od dnia podpisania bez
uwag Protokołu Odbioru Jakościowego,
— Świadczenie dla Macierzy A, B i C Usług Wsparcia przez 36 m-cy od dnia podpisania bez uwag Protokołu
Odbioru Jakościowego, z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu w zakresie przewidzianym w Prawie Opcji, ale
nie dłużej niż do 72 m-cy licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.
3. Szczegółowy OPZ został zawarty w Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Macierz A oraz Macierz B
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30233100
72268000
72267000
72251000
72611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Część I - Macierz A oraz Macierz B
— Dostawa Macierzy A i Macierzy B w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
— Wdrożenie Macierzy A i Macierzy B w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
— Udzielenie gwarancji na Macierz A i Macierzy B oraz świadczenie z tego tytułu Usług Serwisu
Gwarancyjnego przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego, z
zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu w zakresie przewidzianym w Prawie Opcji, ale nie dłużej niż do 72
miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego,
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— Świadczenie dla Macierzy A i Macierzy B Usług Wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag
Protokołu Odbioru Jakościowego, z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu w zakresie przewidzianym w Prawie
Opcji, ale nie dłużej niż do 72 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność użytkowa na nośnikach danych w technologii Flash / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie (Prawo Opcji) do wydłużania okresu świadczenia przez
Wykonawcę Usług Serwisu Gwarancyjnego lub Usług Wsparcia, każdorazowo o kolejne 12 miesięcy, jednak na
okres nie dłuższy niż maksymalny okres 72 (siedemdziesięciu dwóch) miesięcy licząc od dnia podpisania bez
uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.
2. W celu skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający składa Wykonawcy pisemne oświadczenie o wykonaniu
Prawa Opcji, każdorazowo nie później niż w terminie dwóch miesięcy przed terminem upływu okresu
świadczenia przez Wykonawcę Usług, których dotyczy wykonywane Prawo Opcji, przy czym dla zachowania
terminu wystarczające jest nadanie pisma listem poleconym u operatora pocztowego świadczącego usługę
powszechną. W wyniku wykonania Prawa Opcji, termin zakończenia obowiązywania Umowy w zakresie
świadczenia Usług Serwisu Gwarancyjnego lub Usług Wsparcia ulega przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy,
jednak nie dłużej niż do terminu określonego w punkcie 1.
3. Zamawiający może wykonywać Prawo Opcji wielokrotnie z tym zastrzeżeniem, że odpowiednio dla Usług
Serwisu Gwarancyjnego lub Usług Wsparcia, Prawo Opcji wygasa po jego wykonaniu po raz trzeci, tj. po
wydłużeniu okresu świadczenia danego rodzaju Usług do maksymalnego okresu 72 (siedemdziesiąt dwa)
miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Macierz C
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30233100
72268000
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72267000
72251000
72611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Część II - Macierz C
— Dostawa Macierzy C w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
— Wdrożenie Macierzy C w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
— Udzielenie gwarancji na Macierz C oraz świadczenie z tego tytułu Usług Serwisu Gwarancyjnego przez 36
miesięcy od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego, z zastrzeżeniem wydłużenia tego
okresu w zakresie przewidzianym w Prawie Opcji, ale nie dłużej niż do 72 miesięcy licząc od dnia podpisania
bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego,
— Świadczenie dla Macierzy C Usług Wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag Protokołu
Odbioru Jakościowego, z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu w zakresie przewidzianym w Prawie Opcji, ale
nie dłużej niż do 72 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność użytkowa na nośnikach danych w technologii Flash / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie (Prawo Opcji) do wydłużania okresu świadczenia przez
Wykonawcę Usług Serwisu Gwarancyjnego lub Usług Wsparcia, każdorazowo o kolejne 12 miesięcy, jednak na
okres nie dłuższy niż maksymalny okres 72 (siedemdziesięciu dwóch) miesięcy licząc od dnia podpisania bez
uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.
2. W celu skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający składa Wykonawcy pisemne oświadczenie o wykonaniu
Prawa Opcji, każdorazowo nie później niż w terminie dwóch miesięcy przed terminem upływu okresu
świadczenia przez Wykonawcę Usług, których dotyczy wykonywane Prawo Opcji, przy czym dla zachowania
terminu wystarczające jest nadanie pisma listem poleconym u operatora pocztowego świadczącego usługę
powszechną. W wyniku wykonania Prawa Opcji, termin zakończenia obowiązywania Umowy w zakresie
świadczenia Usług Serwisu Gwarancyjnego lub Usług Wsparcia ulega przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy,
jednak nie dłużej niż do terminu określonego w punkcie 1.
3. Zamawiający może wykonywać Prawo Opcji wielokrotnie z tym zastrzeżeniem, że odpowiednio dla Usług
Serwisu Gwarancyjnego lub Usług Wsparcia, Prawo Opcji wygasa po jego wykonaniu po raz trzeci, tj. po
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wydłużeniu okresu świadczenia danego rodzaju Usług do maksymalnego okresu 72 (siedemdziesiąt dwa)
miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

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:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ostatnim zakończonym roku obrotowym, dla którego został
sporządzony i zatwierdzony dokument, o którym mowa w pkt 4.4.4.1.1 SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres – osiągnął roczny obrót w wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN.
Przez roczny obrót należy rozumieć roczne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, usług i
materiałów z prowadzonej działalności.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, przynajmniej jeden
Wykonawca powinien samodzielnie spełniać powyższy warunek.
2. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres – osiągnął średni wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)
rozumiany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) zawierający się w
przedziale większy lub równy (≥) 1,3, przy czym w ostatnim roku obrotowym większy lub równy (≥) 1,3.
Do obliczenia wskaźnika Current Ratio, dla każdego z ostatnich 3 lat obrotowych, przyjęte zostaną zawarte w
dokumentach, o których mowa w pkt 4.4.4.1.1 SIWZ, wartości aktywów obrotowych oraz wartości zobowiązań
bieżących (krótkoterminowych). Wartość wskaźnika Current Ratio dla każdego z ostatnich 3 lat obrotowych
zostanie obliczona poprzez podzielenie wartości aktywów obrotowych przez wartość zobowiązań bieżących
(krótkoterminowych). Z tak otrzymanych wyników (z ostatnich 3 lat obrotowych) zostanie obliczona średnia
arytmetyczna. Jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, wartość średniego
wskaźnika Current Ratio zostanie obliczona jako średnia arytmetyczna wskaźników określonych dla każdego
z ostatnich lat obrotowych, dla których został sporządzony i zatwierdzony dokument, o którym mowa w pkt
4.4.4.1.1. SIWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten odnosi się do Wykonawcy,
który samodzielnie spełnia warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.2 ppkt 1 SIWZ.
Każdy z pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać średni
(w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, dla których został sporządzony i zatwierdzony dokument, o którym mowa
w pkt 4.4.4.1.1 SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) wskaźnik bieżącej
płynności finansowej (Current Ratio) zawierający się w przedziale: większy lub równy (≥) 1,0, przy czym w
ostatnim roku obrotowym (dla którego został sporządzony i zatwierdzony dokument, o którym mowa w pkt
4.4.4.1.1) SIWZ, większy lub równy (≥) 1,0.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie powyższego warunku:
1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obrót oraz wartość aktywów obrotowych
i zobowiązań krótkoterminowych – w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.1.2
ppkt 1 i 2 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) wykonał co najmniej 2 zamówienia, każde polegające na dostawie i wdrożeniu co najmniej jednej macierzy
dyskowej, każde o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN (z VAT),
2) wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia, każde polegające na świadczeniu usług serwisowych
w stosunku do co najmniej jednej macierzy dyskowej, przy czym wartość świadczonych usług serwisowych
wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN (z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
W przypadku zamówienia, które obejmowało również realizację innych świadczeń, Zamawiający wymaga, aby
wartość zakresu zamówienia polegającego na:
• dostawie i wdrożeniu co najmniej jednej macierzy dyskowej wyniosła co najmniej 3 000 000,00 PLN (z VAT),
• świadczeniu usług serwisowych w stosunku do co najmniej 1 macierzy dyskowej wynosiła co najmniej 500
000,00 PLN (z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
W przypadku zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisowych w stosunku do co najmniej 1
macierzy dyskowej, które jest dalszym ciągu wykonywane (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do
upływu terminu składania ofert, wartość zrealizowanego zakresu zamówienia polegającego na świadczeniu
usług serwisowych w stosunku do co najmniej jednej macierzy dyskowej wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN
(z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem składającym
się z co najmniej 3 (trzech) osób, o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, skierowanym do realizacji
zamówienia, tj:
1) co najmniej 2 (dwie) osoby, z których każda musi posiadać 2 (dwu) letnie doświadczenie w świadczeniu
usług serwisu macierzy dyskowych klasy Enterprise nabyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem
składania ofert;
2) co najmniej 1 (jednej) osoby, która musi posiadać doświadczenie w wdrożeniu co najmniej 2 (dwóch)
macierzy dyskowych klasy Enterprise - o wartości dostawy i wdrożenia każdej z tych macierzy co najmniej 3
000 000,00 PLN (z VAT) - nabyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków:
1) Wykaz zamówień (wykonanych dostaw i usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu
powyższym, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca
przedkłada własne oświadczenie. 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. Wykonawca sporządza wykaz wg wzoru określonego w
załączniku nr 9 do SIWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług 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. Wykonawca
sporządza wykaz wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją Usług wykonywanie w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego (tj. w budynkach, w których znajduje się infrastruktura
Zamawiającego), były wykonywane przez pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666
ze zm.).
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C”, piętro I, Sala
narad - pok. 135, POLSKA.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zmiana umowy została określona w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ.
2. Termin związania ofertą określony w pkt IV.2.6. wynosi 60 dni.
3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium:
3.1. dla części I w wysokości 500 000,00 PLN,
3.2. dla części II w wysokości 300 000,00 PLN.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
5. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
5.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
5.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.
5.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww.
Rozporządzenia.
5.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) –
zgodnie z § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.
5.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.
5.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.
5.7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) –
zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.
5.8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. Rozporządzenia.
5.9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ.
6. Pełną informację dot. warunków udziału w postępowania z sekcji III Ogłoszenia oraz na temat oświadczeń
i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych
zawiera SIWZ (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.zus.pl w zakładce zamówienia publiczne, z uwagi na ograniczenie liczby znaków. Adres

www.zus.pl
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do strony dotyczącej zamówień publicznych: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-
zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu
7. W celu oceny spełnienia warunków określonych w sekcji III.1.2) Ogłoszenia, Zamawiający dokona
przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty po kursie średnim NBP wskazanym w tabeli
opublikowanej w dniu przekazania przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia o
zamówieniu. Jeśli przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nastąpi w dniu,
w którym NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający dokona przeliczenia po kursie z tabeli kursów
średnich opublikowanej w dniu najbliższym po dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej. W przypadku gdy dana waluta już nie istnieje, to do przeliczenia wartości przyjęty będzie
średni kurs wymiany walut NBP z ostatniego dnia jej istnienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem -
wyłącznie na nr (22)6671733/36 lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl 

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2018

http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu
http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu
mailto:SekretariatDZP@zus.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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www.uzp.gov.pl

