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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131745-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu
2019/S 057-131745

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
Warszawa
02-056
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Chęciński
Tel.:  +48 224445714
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl 
Faks:  +48 224445415
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nik.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób
prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla sieci LAN wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.001.2019

II.1.2) Główny kod CPV
72253200

mailto:nik_zp@nik.gov.pl
www.nik.gov.pl
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
a. wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania WLZ,
b. sporządzenie dokumentacji powykonawczej w branżach budowlanych w formie aktualizacji dokumentacji
powykonawczej w zakresie budowy WLZ,
c. dostawa i aktywacja licencji niezbędnych do wykonania migracji funkcjonalności serwera AAAMGR do
serwerów CSZ,
d. wykupienie przez Wykonawcę odpowiednich serwisów producentów u wszystkich wymaganych producentów
i ich aktywacji w urządzeniach i oprogramowaniu Zamawiającego,
e. świadczenie usługi serwisowej,
f. udzielenie gwarancji na nowo wykonane instalacje, roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i
oprogramowanie, wykonane oprogramowanie, a także na zaktualizowaną dokumentację powykonawczą.

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
45310000
45311100
45311200
45315300
45317300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, 02-056 Warszawa, ul.
Filtrowa 57 oraz siedziby wybranych delegatur NIK.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 36 miesięcy usług serwisowych sieci komputerowej
LAN, z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą (zasilanie, chłodzenie), systemu centralnego zarządzania
i monitoringu sieci LAN, sieci WAN, spójnego centralnego systemu kontroli dostępu do sieci, tzw. NAC oraz
autoryzacji 802.1X/MAB/Dostęp gościnny.
Jednocześnie zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie infrastruktury
elektrycznej (tzw. WLZ), dzięki której cała sieć LAN będzie zasilana jednorodnie z dedykowanego centralnego
UPS, a istniejące UPS mniejszej mocy będą mogły zostać zadysponowane do innych systemów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
a. wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania WLZ,
b. sporządzenie dokumentacji powykonawczej w branżach budowlanych w formie aktualizacji dokumentacji
powykonawczej w zakresie budowy WLZ,
c. dostawę i aktywację licencji niezbędnych do wykonania migracji funkcjonalności serwera AAAMGR do
serwerów CSZ,



Dz.U./S S57
21/03/2019
131745-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 10

21/03/2019 S57
https://ted.europa.eu/
TED

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

3 / 10

d. wykupienie przez Wykonawcę odpowiednich serwisów producentów u wszystkich wymaganych producentów
i ich aktywacji w urządzeniach i oprogramowaniu Zamawiającego,
e. świadczenie usługi serwisowej,
f. udzielenie gwarancji na nowo wykonane instalacje, roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i
oprogramowanie, wykonane oprogramowanie, a także na zaktualizowaną dokumentację powykonawczą.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) zawierają załączniki do SIWZ:
a) załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia
a) załącznik nr 1B – Dokumentacja projektowa,
b) załącznik nr 1C – Dokumentacja powykonawcza,
c) załącznik nr 2 – projekt umowy.
4. W celu ochrony poufnego charakteru części OPZ, na podstawie art. 37 ust. 5 w zw. z art. 10c ust. 1 pkt 6 oraz
art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej załączników nr 1B i 1C.
Zostaną one przekazane bezpośrednio Wykonawcom na płycie CD, po podpisaniu przez nich zobowiązania do
nieujawniania otrzymanej dokumentacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
W celu otrzymania załączników nr 1B i 1C należy:
— na adres mailowy podany w pkt I.1) ogłoszenia przesłać oświadczenie na załączniku nr 10 do SIWZ,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy; forma określona jest w pkt X. 8 SIWZ,
— w przypadku, gdy oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawcy, również pełnomocnictwo,
— po tym jak Zamawiający potwierdzi otrzymanie oświadczenia (oraz jego poprawność) należy uzgodnić termin
i miejsce odbioru załączników (na adres mailowy podany w pkt I.1) ogłoszenia),
— w uzgodnionym terminie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, powinien zgłosić się do po odbiór
załączników z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: liczba specjalistów instalacji sanitarnych posiadających ważny certyfikat, o którym
mowa w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową (...) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: liczba inżynierów z uprawnieniami w zakresie konfiguracji urządzeń firmy CISCO z
obszaru technologii routing & switching (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCIE R&S) /
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: liczba inżynierów z uprawnieniami w zakresie konfiguracji urządzeń firmy CISCO
z obszaru technologii security & identity (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCIE
Security) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: liczba inżynierów z uprawnieniami w zakresie konfiguracji oprogramowania
firmy SOLARWINDS (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem SCP – Solarwinds Certified
Proffesional) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
— zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca, wraz z ofertą
składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp (dalej: JEDZ).
Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (ESPD). SIWZ zawiera instrukcję
przygotowania i złożenia JEDZ.
2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy podmiot składa osobny JEDZ.
2.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
Warunków udziału w postępowaniu, składa osobny JEDZ każdego z tych podmiotów.
2.3. Oświadczenia JEDZ Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
Przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ).
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na
wezwanie Zamawiającego:
a. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
b. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. oświadczenie 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
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d. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
e. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg załącznika nr 8 do SIWZ), o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5. Podmioty zagraniczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4. lit. a. i lit. b., składa dokumenty
właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 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. poz. 1126, ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający nie wyznacza żadnego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Z powodu ograniczonej liczby znaków w pkt III.1.3) opis warunków dotyczących zdolności technicznej i
kwalifikacji zawodowych został opisany również w pkt III.1.2).
3. Warunki dot. zdolności zawodowych (kadry).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej:
a) dwoma elektrykami posiadającymi uprawnienia SEP do 1KV w kategorii E, albo odpowiadające im ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
b) dwoma elektrykami posiadającymi uprawnienia SEP do 1KV w kategorii E, albo odpowiadające im ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz jednocześnie
posiadającymi certyfikat lub inny równoważny dokument wystawiony przez producenta, autoryzowanego
dystrybutora lub przedstawiciela producenta na Polskę, potwierdzający umiejętność montażu, rozruchu i
prowadzenia Usługi Serwisowej urządzeń zasilania awaryjnego UPS firmy COVER;
c) jednym elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP do 1KV w kategorii D, albo odpowiadające im ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
d) jednym elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP do 1KV w kategorii D, albo odpowiadające im ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz jednocześnie
posiadającym certyfikat lub inny równoważny dokument wystawiony przez producenta, autoryzowanego
dystrybutora lub przedstawiciela producenta na Polskę, potwierdzający umiejętność montażu, rozruchu i
prowadzenia Usługi Serwisowej urządzeń zasilania awaryjnego UPS firmy COVER;
e) jednym specjalistą instalacji sanitarnych posiadającym ważny certyfikat, o którym mowa w ustawie z
dnia 15.5.2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazach
cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221, ze zm.) co najmniej w zakresie naprawy i obsługi technicznej
urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane,
f) jednym specjalistą instalacji sanitarnych posiadającym ważny certyfikat, o którym mowa w ustawie z
dnia 15.5.2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221, ze zm.) co najmniej w zakresie naprawy i obsługi technicznej
urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane oraz jednocześnie posiadającym
certyfikat lub inny równoważny dokument wystawiony przez producenta, autoryzowanego dystrybutora lub
przedstawiciela producenta na Polskę, potwierdzający umiejętność montażu, rozruchu i prowadzenia Usługi
Serwisowej urządzeń klimatyzacji typu VRV IV firmy DAIKIN,
Ciąg dalszy warunków dotyczących kadr - poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Ciąg dalszy dotyczący warunków dot. kadr:
g) jednym inżynierem posiadającym uprawnienia w zakresie konfiguracji zainstalowanych u Zamawiającego
urządzeń firmy CISCO na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru technologii routing
& switching, poświadczonych ważnym certyfikatem producenta tych urządzeń (poziom umiejętności nie niższy
niż określony certyfikatem: CCIE R&S);
h) jednym inżynierem posiadającym uprawnienia w zakresie konfiguracji zainstalowanych u Zamawiającego
urządzeń firmy CISCO na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru technologii security
& identity poświadczonych ważnym certyfikatem producenta tych urządzeń (poziom umiejętności nie niższy niż
określony certyfikatem: CCIE Security);
i) jednym inżynierem posiadającym uprawnienia w zakresie konfiguracji zainstalowanych u Zamawiającego
przełączników JUNIPER serii EX na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru routing &
switching poświadczonych ważnym certyfikatem producenta nie niższym niż JNCIP;
j) jednym inżynierem posiadającym uprawnienia w zakresie konfiguracji zainstalowanego u Zamawiającego
środowiska VMWARE na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich VCP5 poświadczonych
ważnym certyfikatem producenta nie niższym niż Certified Professional w wersji 5 lub wyższej;
k) jednym inżynierem posiadającym uprawnienia w zakresie konfiguracji zainstalowanego u Zamawiającego
oprogramowania firmy SOLARWINDS na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru
technologii monitorowania urządzeń i aplikacji oraz zarządzania konfiguracjami oraz adresacją poświadczonych
ważnym certyfikatem producenta tych modułów (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem:
SCP – Solarwinds Certified Professional);
l) jednym kierownikiem robót w branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej w
ograniczonym zakresie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
4. Osoby, o których mowa powyżej w pkt 3 od lit. a do lit. k muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu Kodeksu pracy.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
składanych na wezwanie Zamawiającego:
— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych i uprawnień potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunki dotyczące doświadczenia.
[Doświadczenie 1] Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej następujące zamówienia:
a) 1 zamówienie polegające na świadczeniu usługi serwisu konserwacyjnego instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach typu Data Center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 20
kW dla przynajmniej jednego z obwodów chłodniczych, przez okres nie krótszy niż rok, o wartości co najmniej
150 000,00 PLN brutto,
b) 1 zamówienie polegające na świadczeniu usługi serwisu konserwacyjnego systemów zasilania awaryjnego
(UPS) dla pomieszczeń typu Data Center o zainstalowanej nominalnej mocy elektrycznej urządzeń nie
mniejszej niż 50 kW dla przynajmniej dwóch UPS, przez okres nie krótszy niż rok, o wartości co najmniej 150
000,00 PLN brutto,
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c) 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług serwisu konserwacyjnego Sieci LAN oraz kontroli dostępu
w technologii 802.1X/MAB/Dostęp gościnny opartej o urządzenia firmy Cisco, przez okres nie krótszy niż rok, o
wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każde,
d) 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług serwisu konserwacyjnego systemu centralnego zarządzania
i monitoringu Sieci LAN oraz Sieci WAN opartego o oprogramowanie firmy Solarwinds, przez okres nie krótszy
niż rok, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każde.
[Doświadczenie 2] Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu, wymianie lub doposażeniu systemów zasilania
awaryjnego (UPS) dla pomieszczeń typu Data Center o zainstalowanej nominalnej mocy elektrycznej urządzeń
nie mniejszej niż 50 kW dla każdego z pomieszczeń, o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każda.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
składanych na wezwanie Zamawiającego:
2.1 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 zamówienie zostały wykonane,
2.2 wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 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 zamówienia zostały wykonane,
2.3 Dowody określające czy zamówienia:
— zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dla pkt 2.1) lub
— zostały wykonane należycie (dla pkt 2.2).
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienia 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.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
Wraz z załącznikami - załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian
Znajduje się w projekcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: 29/04/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Najwyższa Izba Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. nr 18
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
Jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
I. Komunikacja
1. Wykonawca zmusi posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany lub wycofania oferty,
formularza komunikacji.
3. Komunikacja odbywa się elektronicznie przy użyciu:
— miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
— Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /NIK/SkrytkaESP, na platformie ePUAP https://
epuap.gov.pl/wps/portal
— mail: nik_zp@nik.gov.pl 
4. Komunikacja przy użyciu miniPortalu lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej odbywa się za pośrednictwem
dedykowanego formularza (Formularz do komunikacji).
5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na „Liście wszystkich
postępowań” na miniPortalu oraz na stronie http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne.
II. Przygotowanie oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:nik_zp@nik.gov.pl
http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
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1. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć w oryginale; Zamawiający dopuszcza złożenie skanu oferty opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III. Złożenie oferty:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2. Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /NIK/SkrytkaESP, znajdującą
się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu oraz na
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne.
IV. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedstawi
Zamawiającemu:
1) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto,
2) kopię polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została ona opłacona),
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 6.000.000,00 PLN, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy,
3) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia
budowlane oraz dokumentów potwierdzających członkostwo do właściwej terenowo Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa osoby (osób), o której mowa w punkcie III.1.2) ppkt 3 lit. I) ogłoszenia (dotyczy osoby
pełniącej funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej w
ograniczonym zakresie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane),
4) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego certyfikatu, o którym mowa w ustawie
z dnia 15.5.2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazach
cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221, ze zm.) co najmniej w zakresie naprawy i obsługi technicznej
urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane, (Certyfikat F-Gaz) dla podmiotu
realizującego zamówienie w zakresie prac budowlanych w branży sanitarnej,
5) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, o
których mowa w punkcie III.1.2 ppkt 3 od lit. a do lit. k.
V. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 55.000 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
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Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla dostaw.
Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2019


