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Warszawa: Usługa serwisowa dla infrastruktury sprzętowej 

zasilania i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na 

oprogramowanie do monitoringu BO-ZP.2610.11.2016.IZ 

Numer ogłoszenia: 152593 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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: Usługa serwisowa dla infrastruktury 

sprzętowej zasilania i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do 

monitoringu BO-ZP.2610.11.2016.IZ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania i klimatyzacji 

serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu. Zamówienie obejmuje trzy 

części: Część 1 - przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie usług serwisowych dla 

infrastruktury sprzętowej klimatyzacji serwerowni CODGiK. Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Część 2 - przedmiotem niniejszego zamówienia jest 

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


dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej monitoringu warunków 

środowiskowych oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu. Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SIWZ. Część 3 - przedmiotem niniejszego zamówienia jest 

dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK oraz 

wsparcia na oprogramowanie do monitoringu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi 

załącznik nr 1c do SIWZ.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego 

zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego, których przedmiotem będzie 

dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej, określonej w każdej z części, tj.: 

Część 1 - dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej klimatyzacji serwerowni 

CODGiK; Część 2 - dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej monitoringu 

warunków środowiskowych oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu; Część 3 - 

dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK oraz 

wsparcia na oprogramowanie do monitoringu. Sposób realizacji prac w ramach zamówień 

uzupełniających odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia 

podstawowego opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przewiduje się, że wartość 

udzielanych zamówień uzupełniających w poszczególnych częściach ustalona zostanie na 

podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania 

zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia 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 Nie dotyczy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykażą się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie bez względu na liczbę części zamówienia, na które Wykonawca składa 

ofertę: co najmniej 2 (dwóch) usług, polegających na wsparciu serwisowym dla serwerów 

lub macierzy dyskowych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 brutto PLN każda. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo 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 lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

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; 

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; 

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 - 90 

 2 - Liczba prezentacji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 

1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 144 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany 

postanowień Umowy w następujących okolicznościach: 1) terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych 

niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia 

działań w celu wykonania Umowy, 3) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności 

na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

lub wytycznych dotyczących ich realizacji, 4) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania 

Umowy, w szczególności w przypadku: a) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia; b) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) 

konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawarcia Umowy. 5) zmian treści 

dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu 

informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych 

Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy, 6) zmian wynikających z wystąpienia siły 

wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej 

staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.gugik.gov.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2.. 

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

02.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 

2,Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 3199.. 

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 

 

 


