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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128850-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery sieciowe
2019/S 056-128850

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24
Warszawa
00-791
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Kozielewski
Tel.:  +48 226547741
E-mail: prawnicy@grupasienna.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.grupasienna.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.grupasienna.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ramach projektów EpiBaza i ProfiBaza
Numer referencyjny: PZH 4_2019

II.1.2) Główny kod CPV
48821000

mailto:prawnicy@grupasienna.pl
www.grupasienna.pl
www.grupasienna.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania na
potrzeby Projektów EpiBaza i ProfiBaza. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części.
1. W skład części 1 wchodzi dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby Projektu EpiBaza, a w
szczególności:
— serwery;
— przełączniki sieciowe;
— macierze dyskowe;
— urządzenia zabezpieczające;
— laptopy;
— komputery stacjonarne;
— monitory;
— urządzenia UPS;
— urządzenia wielofunkcyjne;
— oprogramowanie do wirtualizacji;
— oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych;
— instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego;
2. W skład części 2 wchodzi dostawa 18 skanerów na potrzeby Projektu ProfiBaza:
Szczegółowy opis określono w SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby Projektu EpiBaza
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
30213100
30213300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego - ul. Chocimska 24, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
W skład części 1 wchodzi dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby Projektu EpiBaza, a w szczególności:
— serwery;
— przełączniki sieciowe;
— macierze dyskowe;
— urządzenia zabezpieczające;
— laptopy;
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— komputery stacjonarne;
— monitory;
— urządzenia UPS;
— urządzenia wielofunkcyjne;
— oprogramowanie do wirtualizacji;
— oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych;
— instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego;
Szczegółowy opis zawarto w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji dla sprzętu wymienionego w pkt 1.8.1, 1.8.2, 1.9 Załącznika nr 1a
do SIWZ - OPZ cz. I / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji („Przedmiot Opcji”) w postaci (każdy z nw.
punktów od 1 do 3 stanowi niezależną opcję):
1. możliwości wydłużenia terminu gwarancji wykonawcy lub producenta do pięciu lat dla sprzętu opisanego w
pkt 1.1, 1.2, 1.3 załącznika nr 1 do Umowy (przy czym Zamawiający może wydłużyć gwarancję w odniesieniu
do sprzętu opisanego w wybranych punktach spośród ww.):
— Przedłużenie gwarancji nastąpi na warunkach takich samych lub korzystniejszych dla Zamawiającego jak dla
okresu podstawowego,
— Przedłużenie nastąpi o okres 2 lat względem okresu podstawowego (trzyletniego), co w konsekwencji
spowoduje, iż pełen okres gwarancji wyniesie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia,
— Przedłużenie nastąpi automatycznie po jednostronnym oświadczeniu Zamawiającego skierowanym do
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni dostarczyć
dokument gwarancji zgodny z opisem opcji,
— Zamawiający ma obowiązek złożyć takie oświadczenie przed upływem podstawowego terminu gwarancji,
— Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za dodatkowy okres gwarancji zgodne z treścią oferty i
umowy,
— Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zrealizowanie prawa opcji.
2. możliwości zakupu sprzętu klasy WAF (Web Application Firewall) opisanego w pkt 1.7.2 załącznika nr 1 do
Umowy, w pełni kompatybilnego z oferowanym sprzętem klasy UTM (pkt 1.7.1 Załącznika nr 1), tj. sprzętu tego
samego producenta, co zaoferowany sprzęt klasy UTM i CSL (pkt 1.7.3 Załącznika nr 1):
— Zamawiający może zrealizować opcję poprzez złożenie zlecenia dostawy całości lub części niżej opisanego
sprzętu klasy WAF wraz z oświadczeniem o woli skorzystania z opcji,
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— Oświadczenie wraz ze zleceniem zakupu może być złożone Wykonawcy najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od
dnia zrealizowania i odebrania podstawowego zakresu zamówienia (bez elementów opisanych jako opcja),
— Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zrealizowanie prawa opcji,
— Termin dostawy sprzętu w przypadku skorzystania z prawa opcji został określony w pkt 1.7.2 załącznika nr 1
do SIWZ,
— W przypadku skorzystania z opcji Wykonawca zobowiązany jest wykonać wdrożenie oraz inne usługi
opisane w pkt 3 Załącznika nr 1 odpowiednio dla przedmiotu opcji.
3. możliwości zakupu drugiej sztuki (całego zestawu lub jego elementów) sprzętu zabezpieczającego klasy
UTM opisanego w punkcie 1.7.1 Załącznika nr 1 oraz umożliwiającego uruchomienie obu sztuk w trybie HA,
w pełni kompatybilnego ze sprzętem klasy UTM dostarczonym w ramach podstawowego zakresu zamówienia
(pkt 1.7.1 Załącznika nr 1), tj. sprzętu tego samego producenta, co sprzęt klasy UTM dostarczany w ramach
podstawowego zakresu zamówienia, oferowany sprzęt klasy CSL (pkt 1.7.3 Załącznika nr 1) oraz sprzęt klasy
WAF w przypadku korzystania z opcji w tym zakresie. Zasady realizacji opcji:
— Zamawiający może zrealizować opcję poprzez złożenie zlecenia dostawy całości lub części sprzętu klasy
UTM opisanego w pkt 1.7.1 Załącznika nr 1 wraz z oświadczeniem o woli skorzystania z opcji,
— Oświadczenie wraz ze zleceniem zakupu może być złożone Wykonawcy najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od
dnia zrealizowania i odebrania podstawowego zakresu zamówienia (bez elementów opisanych jako opcja),
— Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zrealizowanie prawa opcji,
— Termin dostawy sprzętu w przypadku skorzystania z prawa opcji został określony w pkt 1.7.1 załącznika nr 1
do SIWZ,
— W przypadku skorzystania z opcji Wykonawca zobowiązany jest wykonać wdrożenie oraz inne usługi
opisane w pkt 3 Załącznika nr 1 odpowiednio dla przedmiotu opcji
Szczegółowe warunki udzielenia i odbioru opcji zostały określone w SIWZ

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020 w ramach
POPC nr POPC.02.03.01-00–0003/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:
— wadium w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych),
— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.
Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostały wskazane w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 18 skanerów na potrzeby Projektu ProfiBaza
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30216110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Siedziba Zamawiającego - ul. Chocimska 24, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem dostawy w ramach 2 części zamówienia jest dostawa 18 skanerów na potrzeby Projektu
ProfiBaza.
Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ

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: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz
realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce” o numerze
POPC.02.03.01-00-0015/17.”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:
— wadium w wysokości 2 000 PLN (dwa tysiące złotych).
Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

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:
O udzielenie zamówienia w części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.3 Ogłoszenia o
zamówieniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
W zakresie części II Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, zatem o zamówienie w części
II mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza)
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Wykonawcy mogą korzystać z formularza espd, o którym mowa w
rozdziale 6 SIWZ), dotyczące:
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a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego
z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek
określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim
do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, (dotyczy tylko części I)
2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie
art.24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5a do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.1.8.2 - 7.1.13 SIWZ
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca
powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
4) Forma oraz sposób składania oświadczeń i dokumentów została określona w rozdziale 6 SIWZ;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że (dla części I zamówienia):
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia obejmujące dostawę serwerów
i urządzeń sieciowych wraz z ich podłączeniem i konfiguracją, o łącznej wartości minimum 300 000 PLN netto;
w przypadku trwających umów na dostawy okresowe lub ciągłe Wykonawca musi wykazać wykonanie dostaw
odpowiadających brzmieniu powyższego warunku.
b) dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
Informatykiem posiadającym aktualny certyfikat techniczne wystawiony przez producenta oferowanych
rozwiązań UTM potwierdzające odpowiednie kwalifikacje do konfiguracji i instalacji oferowanych rozwiązań
UTM. W przypadku, gdy dany producent posiada system stopniowej certyfikacji technicznej dla produktu UTM
wymagane jest, aby informatyk posiadał najwyższy stopień certyfikacji.
Zamawiający nie formułuje warunku zdolności technicznej ani zawodowej dla części II zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania w części I zamówienia, ww. warunków wykonawca złoży wraz z
ofertą:
1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzony
wedługwzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Wykonawcy mogą korzystać z formularza
espd, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ), dotyczące:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego
z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV tylko w sekcji „alfa” w zakresie
warunków określonych w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu).
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV tylko w
sekcji „alfa” w zakresie warunków określonych w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu),
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2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania
spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących
dokumentów(np.zobowiązania - oświadczenia o treści) z których będzie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, udostępnią potencjał w
sposób realny, tj. zapewnią uczestnictwo osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania usługi konfiguracji
i instalacji, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.1.8.1 SIWZ.
4) Forma oraz sposób składania oświadczeń i dokumentów została określona w rozdziale 6 SIWZ;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

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: 22/04/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 22/04/2019
Czas lokalny: 10:05
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Miejsce:
Siedziba Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, ul. Chocimska 24,
Warszawa, 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. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę w każdej części
zamówienia.
2. Oferta zawiera:
— wypełniony(e) formularz(e) JEDZ,
— dowód na to, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych
podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach lub sytuacji (jeśli dotyczy), o którym mowa w pkt III.1.3 niniejszego
ogłoszenia, (jeżeli dotyczy),
— wypełniony Formularz Ofertowy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ),
— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy),
— dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty – np. dokument rejestrowy oraz, jeśli dotyczy,
pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentu rejestrowego),
— dowód wniesienia wadium,
— dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy).
3. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp;
4. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a ich rozliczenie musi
nastąpić do dnia 15.6.2019 r. w zakresie części I. W związku z powyższym Zamawiający może nie odebrać
przedmiotu zamówienia w zakresie części I dostarczonego po tym terminie. Zamawiający skorzysta z prawa
do odmowy odbioru w przypadku, gdy nie uzyska zgody na przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w
umowie o dofinansowanie.
5. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i wykonawców został opisany w rozdziale 6 SIWZ, w
szczególności:
— W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej pod adresem: prawnicy@grupasienna.pl , z tym, że ofertę wraz z załącznikami (a także
oświadczenie o zmianie bądź wycofaniu oferty) można złożyć tylko za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany i wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu,
— Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:prawnicy@grupasienna.pl
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— Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
— Oferta oraz inne oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawcę w postępowaniu powinny być
sporządzone w postaci elektronicznej w jednym z formatów danych: .txt .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt,
— Oferta, JEDZ, pełnomocnictwa powinny pod rygorem nieważności zostać złożone w postaci elektronicznej i
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach
Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone
w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach
przysługują wykonawcom, 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.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2019


