
Warszawa: Modernizacja serwerowni Głównego Inspektoratu 

Weterynarii 

Numer ogłoszenia: 156657 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii , ul. Wspólna 30, 

00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 623-12-08, faks 623-14-08. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wetgiw.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: Modernizacja serwerowni Głównego 

Inspektoratu Weterynarii. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, przełączników, macierzy dyskowej 

oraz oprogramowania do wirtualizacji, a także instalacja paneli krosowniczych, w związku z 

modernizacją serwerowni (pokój nr 425) w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego (zakres 

zamówień uzupełniających zgodny z opisem przedmiotu zamówienia). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 32.42.00.00-3, 30.23.31.41-1, 

48.21.97.00-3, 51.61.11.00-9, 72.26.30.00-6. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać w zakresie warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie zrealizował w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia 

(umowy) na modernizację serwerowni, (obejmujące np. dostawę serwerów, macierzy) o 

wartości każdego zamówienia (umowy) nie niższej niż 150 000, 00 zł brutto. 

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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Wymagane oświadczenia dla serwerów: Sprzęt musi być zakupiony w autoryzowanym 

kanale dystrybucji producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych producenta 

obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Musi być w 100% nowy, 

nigdy nie używany we wcześniejszych projektach. Do oferty należy dołączyć podpisane 

przez producenta sprzętu oświadczenie potwierdzające spełnienie ww. wymagań. 

Wymagane oświadczenia dla macierzy dyskowej: Macierz wraz z oprogramowaniem musi 

być zakupiona w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiadać pakiet usług 

gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 

Musi być w 100% nowa, nigdy nie używana we wcześniejszych projektach. Do oferty 

należy dołączyć podpisane przez producenta oświadczenie potwierdzające spełnienie ww. 

wymagań. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wykonawca w myśl przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść): a) 

do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami 

podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono 

przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona 

za zgodność z oryginałem. b) Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, 



w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w 

sposób jednoznaczny będzie wynikać, że zasoby na które się powołuje zostaną mu udostępnione 

do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Udowodnienie dysponowania wymienionymi 

w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp zasobami powinno obejmować wykazanie faktu udostępnienia 

Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, a także wykazanie, że podmiot udzielający zasobu 

Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje. Treść 

zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, 

zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki 

sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy oraz powinna zawierać wyraźne 

nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia lub jego braku. c) Wykonawca 

powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będą wynikać 

poniższe aspekty: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - 

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 

ustawy Pzp. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

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 - 95 

 2 - Termin wykonania zamówienia - 5 

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 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty. Zmiany umowy przewidziane zostały przez Zamawiającego we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.wetgiw.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria 

Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. z siedzibą w Warszawie al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 

Warszawa. 

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

ofert: 05.11.2015 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, tj. Kancelaria 

Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. z siedzibą w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 

Warszawa, V piętro, w sekretariacie. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: W imieniu i na rzecz Zamawiającego działa, w trybie przepisu art. 15 

ust. 2 ustawy Pzp, Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. z siedzibą w Warszawie 

przy al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. 

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 

 


