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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25941-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery
2019/S 013-025941

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

AMW Rewita Sp. z o.o.
ul. św. J. Odrowąża 15
Warszawa
03-310
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czaja
Tel.:  +48 222709557
E-mail: zp@rewita.pl 
Faks:  +48 222702143
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewita.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/amwrewita;https://dwwam.nowybip.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/amwrewita
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/amwrewita

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:zp@rewita.pl
www.rewita.pl
https://portal.smartpzp.pl/amwrewita;https://dwwam.nowybip.pl
https://portal.smartpzp.pl/amwrewita
https://portal.smartpzp.pl/amwrewita
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Dostawa sprzętu sieciowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem dla AMW Rewita Sp. z o.o.
oraz Oddziałów Spółki
Numer referencyjny: RWT/PZP/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
48820000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem i
szkoleniem dla AMW Rewita Sp. z o.o. oraz Oddziałów Spółki.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zapotrzebowaniem ilościowym stanowi Załącznik nr 1 do
SIWZ, które będą dostępne na stronie internetowe zamawiającego pod adresem: https://dwwa.nowybip.pl, oraz
na portalu zakupowym https://portal.smartpzp.pl/amwrewita

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Miejsca wykonania przedmiotu umowy określono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja środowiska serwerowego Zamawiającego poprzez dostawę
sprzętu sieciowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem.
2. Wykaz elementów zamówienia:
a. Dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych,
b. Dostawa 1 sztuki przełącznika modularnego,
c. Dostawa 10 sztuk przełączników brzegowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ), oraz w załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór umowy), które będą dostępne na stronie internetowe
zamawiającego pod adresem: https://dwwa.nowybip.pl, oraz na portalu zakupowym https://portal.smartpzp.pl/
amwrewita

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

https://dwwa.nowybip.pl
https://portal.smartpzp.pl/amwrewita
https://dwwa.nowybip.pl
https://portal.smartpzp.pl/amwrewita
https://portal.smartpzp.pl/amwrewita
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II.2.11) Informacje o opcjach
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
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 21
000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium obejmuje okres związania ofertą.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni, termin obowiązywania umowy obejmujący okres gwarancji
wynosi 62 miesiące.

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 (jedną) dostawę polegającą na świadczeniu
dostaw z zakresu: wdrożenia systemów i usług informatycznych opartych na technologii Microsoft oraz
wirtualizacji farmy serwerów o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
Uwaga:
Jeżeli wartość dostawy (umowy) wskazanej w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca
zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jej wartości na PLN wg
średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A - tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia dostawy
(umowy) o zakresie jak wyżej wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania (zgodnie z tabelą A -
tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia; w przypadku dostaw (umowy) nadal
realizowanej wg tabeli kursów średnich walut obcych z dnia rozpoczęcia realizacji danej dostawy (umowy).
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca
dysponuje co najmniej osobami o wykształceniu, kwalifikacjach i w liczbie nie mniejszej niż wskazana poniżej:
— min. 1 osoba posiadająca specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Certyfikat zarządzania
projektami Prince2 co najmniej na poziomie Fundation lub certyfikat Agile na poziomie Fundation,
— min. 1 osoba posiadająca specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: posiadać komplet
certyfikatów technicznych przewidzianych przez producenta oferowanego rozwiązania.

www.nbp.pl
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Zamawiający dopuszcza wykazania przez Wykonawcę tej samej osoby w obu przypadkach, o których mowa
powyżej.
Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda:
1. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej:
a) wykazu dostaw 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
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 ofert..W przypadku załączenia
przez Wykonawcę dowodów dotyczących dostaw już wykonanych (zakończonych) dokumenty te powinny
być wydane z datą po terminie zakończenia realizacji danej usługi, której przedmiotowe dokumenty dotyczą -
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z
oświadczeniem - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór (Projekt) umowy.

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: 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: 22/02/2019
Czas lokalny: 11:00
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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: 22/02/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
AMW Rewita Sp. z o.o. ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, sala konferencyjna, 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. Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz
podstawy wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale V, VI, i VII Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia
(JEDZ).
2. Zamawiający informuje, iż wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale VII SIWZ oraz w
załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ).
3. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega
wykluczeniu oraz, że spełniania warunki udziału w postępowaniu; (Wykonawca w formularzu JEDZ wypełnia
tylko sekcję α formularza i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV formularza dotyczących
kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej dowodowej weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty
wskazane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na
podstawie 26 ust. 1 ustawy Pzp).
4. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Rozliczenia pomiędzy zamawiający i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
6.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia kopii aktualnej, opłaconej polisy
OC w związku z prowadzona działalnością związaną z przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami w SIWZ
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu Certyfikat zarządzania
projektami Prince2 co najmniej na poziomie Fundation lub certyfikat Agile na poziomie Fundation.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy na podstawie art. 144 Ustawy Pzp, które zostały
szczegółowo określone w § 15 Zmiany Umowy - wzór załącznik nr 5 do SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
u. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni.
2. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni.
3. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej – 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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