
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.gugik.gov.pl/

Warszawa: Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby 

modernizacji systemu ASG-EUPOS - BO-ZP.2610.78.2015.GI.ASG-

EUPOS

Numer ogłoszenia: 324774 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Geodezji i Kartografii , ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 022 6618432, faks 022 6283467.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu teleinformatycznego na 

potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS - BO-ZP.2610.78.2015.GI.ASG-EUPOS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemu ASG-EUPOS. W 

ramach zamówienia Wykonawca dostarczy do wskazanych lokalizacji Zamawiającego i zainstaluje niżej 

wymieniony sprzęt: 1) Urządzenie UTM Urządzenie UTM (unified threat management) - 1 szt. 2) Router - 1 

szt. 3) Przełącznik - 2 szt. 4) UPS - 7 szt. 2.Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80 

2 - Długość świadczenia gwarancji (G) - 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 

postanowień Umowy w przypadkach określonych w § 10 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do 

SIWZ, tj.: 1) Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych 

postanowień Umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy sprzęt wskazany w 

przedmiocie Umowy zostanie wycofany z produkcji, sprzedaży lub będzie niedostępny. W takim przypadku 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego modelu sprzętu lub oprogramowania pod warunkiem, że 

spełni on wszystkie wymagania określone w SIWZ dla urządzenia lub oprogramowania , które podlegają 

zmianie , a Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie tej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą 

kosztów po stronie Zamawiającego; 2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Wykonawca, przed 

dostawą jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające brak możliwości 

dostarczenia sprzętu określonego w Umowie oraz wskazać model i typ proponowanego sprzętu wraz z 

zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego; 3) brak 

sprzeciwu ze strony Zamawiającego wobec oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w okresie 3 dni 

od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy uznaje się za zgodę na zmianę modelu sprzętu lub 

oprogramowania. 4) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

Umowy. 3. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 

Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wzór Umowy po upływie terminu składania ofert 

nie podlega negocjacjom

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.gugik.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Główny Urząd Geodezji 

I Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2015 

godzina 12:00, miejsce: Główny Urząd Geodezji I Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 sekretariat 

Dyrektora Generalnego, pok. 3099.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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