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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390168-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe
2014/S 221-390168

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, Osoba do kontaktów: Monika Wallenburg,
Katowice40-166, POLSKA. Tel.:  +48 322592547. Faks:  +48 322592205. E-mail: mwallenburg@gig.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.10.2014, 2014/S 190-334858)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:32420000, 32412120, 48219300
Urządzenia sieciowe
Sieć intranetowa
Pakiety oprogramowania administracyjnego
Zamiast:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych: - przełączniki sieciowe; -
podzespoły i akcesoria sieciowe; - urządzenia sieci bezprzewodowej; - oprogramowania do zarządzania siecią.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych: - przełączniki sieciowe; -
podzespoły i akcesoria sieciowe; - urządzenia sieci bezprzewodowej; - oprogramowania do zarządzania siecią.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych: - przełączniki sieciowe; -
podzespoły i akcesoria sieciowe; - urządzenia sieci bezprzewodowej; - oprogramowania do zarządzania siecią.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia).
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę:
25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - mBank nr 21 1140 1078 0000 3018 12001004,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym,
żezobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ok. 6b, ust. 5, pkt. 2, ustawy z dn. 09.11.2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,poz.730 i 732 i
Nr 227, poz. 1505 oraz 2010 r. NT 96, poz. 620 ).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopięwpłaty wadium
z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
Wadium – przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następującychrozwiązań
sieciowych:
— przełączniki sieciowe;
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— podzespoły i akcesoria sieciowe;
— urządzenia sieci bezprzewodowej;
— oprogramowania do zarządzania siecią.
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydowaćbędzie
data, tj. 14.11.2014 do godz. 1000 wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany wrozdziale VIII
pkt2a SIWZ, przed otwarciem ofert.
5. W przypadku złożenia wadium w innej formie, wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionegona rzecz
Zamawiającego i dostarczenie go do Siedziby Zamawiającego, Pl. Gwarków 1, Katowice, BudynekDyrekcji, II piętro, Dział
Finansowy i Windykacji Należności pok. 217 w terminie do 14.11.2014 do godz.1000.
6. Okoliczności, zasady zwrotu wadium i jego przepadku określa Ustawa PZP.
7. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, pkt. 2, ust. b – e, muszą zachować ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany ofertą.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
9. Płatność na warunkach: 100 % płatności za każdą wykonaną dostawę będzie dokonywana w terminie do 30dni.
Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia
faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego. Zamawiający dopuszcza dostawy
cząstkowe.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4 Ustawy PZP (załącznik nr 2a do SIWZ),
5.2.*) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej, wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem
terminu składania ofert, w kwocie co najmniej 600 000 PLN.
(dokument),
5.3.*) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
niższą niż 1 000 000 PLN.
(dokument),
5.4. wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu dostaw, daty wykonania
i nazw odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie. Wykaz ten powinien obejmować minimum trzy zamówienia w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia o
łącznej wartości minimum 1 000 000 PLN(brutto)
Za dowody uznaje się: (załącznik nr 6 do SIWZ) + (dokumenty ),
— poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż 3miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
(załącznik nr 6 do SIWZ) + (poświadczenie),
— oświadczenie wykonawcy w przypadku zamówień na dostawy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej(załącznik nr 6 do SIWZ) +
(oświadczenie wykonawcy),
— w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie ( załącznik nr 6 do
SIWZ ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w ust 5,
pkt.5.4.
*) Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych wyrażone będą w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona
ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku
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Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy
według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4Ustawy PZP
(załącznik nr 2a do SIWZ),
5.2.*) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej, wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem
terminu składania ofert, w kwocie co najmniej 600 000 PLN.
(dokument),
5.3.*) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
niższą niż 1 000 000 PLN.
(dokument),
5.4. wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu dostaw, daty wykonania
i nazw odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie. Wykaz ten powinien obejmować minimum trzy zamówienia w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia o
łącznej wartości minimum 1 000 000 PLN(brutto)
Za dowody uznaje się: (załącznik nr 6 do SIWZ) + (dokumenty ),
— poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż 3miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
(załącznik nr 6 do SIWZ) + (poświadczenie),
— oświadczenie wykonawcy w przypadku zamówień na dostawy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej(załącznik nr 6 do SIWZ) +
(oświadczenie wykonawcy),
— w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie ( załącznik nr 6 do
SIWZ ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w ust 5,
pkt.5.4.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14.11.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.11.2014 (11:00)
Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa, wdrożenie, powdrożeniowe wsparcie techniczne oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań
sieciowych:
— przełączniki sieciowe;
— podzespoły i akcesoria sieciowe;
— urządzenia sieci bezprzewodowej;
— oprogramowania do zarządzania siecią.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
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Dostawa, wdrożenie, powdrożeniowe wsparcie techniczne oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań
sieciowych:
— przełączniki sieciowe,
— podzespoły i akcesoria sieciowe,
— urządzenia sieci bezprzewodowej,
— oprogramowania do zarządzania siecią.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa, wdrożenie, powdrożeniowe wsparcie techniczne oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań
sieciowych:
— przełączniki sieciowe,
— podzespoły i akcesoria sieciowe,
— urządzenia sieci bezprzewodowej,
— oprogramowania do zarządzania siecią.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: 29 (od udzielenia zamówienia).
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę:
25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – mBank nr 21 1140 1078 0000 3018 12001004;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ok. 6b, ust. 5, pkt. 2, ustawy z dn. 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i
nr 227, poz. 1505 oraz 2010 r. NT 96, poz. 620).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium
z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
Wadium – przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań
sieciowych:
— przełączniki sieciowe,
— podzespoły i akcesoria sieciowe,
— urządzenia sieci bezprzewodowej,
— oprogramowania do zarządzania siecią.
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie
data, tj. 9.12.2014 do godz. 10:00 wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w rozdziale VIII pkt
2a SIWZ, przed otwarciem ofert.
5. W przypadku złożenia wadium w innej formie, wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionegona rzecz
Zamawiającego i dostarczenie go do Siedziby Zamawiającego, pl. Gwarków 1, Katowice, BudynekDyrekcji, II piętro, Dział
Finansowy i Windykacji Należności pok. 217 w terminie do 9.12.2014 do godz.10:00.
6. Okoliczności, zasady zwrotu wadium i jego przepadku określa Ustawa Pzp.
7. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, pkt 2, ust. b–e, muszą zachować ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany ofertą.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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Dla Dostawy nr 1, Wdrożenia Etapu 1, Instruktażu Części 1 oraz dla Dostawy nr 2, Wdrożenia Etapu 2, Instruktażu
Części 2 (w/w zabezpieczeniem nie jest objęta Dostawa nr 3 dodatkowa).
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 %
ceny łącznie dla Dostawy nr 1, Wdrożenia Etapu 1, Instruktażu Części 1 oraz dla Dostawy nr 2, Wdrożenia Etapu 2,
Instruktażu Części 2 podanej w ofercie, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wnosi się najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,- mBank nr 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz.1158, z późniejszymi zmianami).
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa powyżej.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
6. Zamawiający po podpisaniu protokołów z Dostawy nr 1, oraz z Wdrożenia i Instruktażu Części 1 zwróci Wykonawcy
70 % wartości zabezpieczenia dla w/w czynności w terminie 30 dni od dnia zakończenia dostawy i uznania dostawy za
należycie wykonaną. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie do 15 dni
od upływu okresu obowiązywania rękojmi za wady lub okresu obowiązywania gwarancji jakości, w zależności od tego,
który z tych okresów upłynie później.
Zamawiający po podpisaniu protokołów z Dostawy nr 2, oraz z Wdrożenia i Instruktażu Części 2 zwróci Wykonawcy
70 % wartości zabezpieczenia dla w/w czynności w terminie 30 dni od dnia zakończenia dostawy i uznania dostawy za
należycie wykonaną. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie do 15 dni
od upływu okresu obowiązywania rękojmi za wady lub okresu obowiązywania gwarancji jakości, w zależności od tego,
który z tych okresów upłynie później.
(Zgodnie z Art. 151 ust 1, ust. 2, ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
100 % płatności będzie dokonywane w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG
prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie:
— dla Dostawy nr 1 i 2, Wdrożenia Etapu 1 i 2 oraz Instruktażu Części 1 i 2 podpisane przez obie strony protokóły
odbioru ilościowo-jakościowego oraz protokóły z wdrożenia i instruktażu stanowiskowego,
— dla Dostawy nr 3 dodatkowej podpisany każdorazowo przez obie strony protokół odbioru ilościowo-jakościowego,
— dla powdrożeniowego wsparcia technicznego przygotowany przez Wykonawcę miesięczny protokół z prac u
Zamawiającego z określeniem wykorzystanych godzin, podpisany przez obie strony w miesiącach, w których świadczone
były usługi.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1–4 Ustawy Pzp (załącznik nr 2a do SIWZ):
5.2.*) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem
terminu składania ofert, w kwocie co najmniej 600 000 PLN (dokument);
5.3.*) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
niższą niż 1 000 000 PLN (dokument).
*) Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych wyrażone będą w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona
ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy
według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1–4 Ustawy Pzp
(załącznik nr 2a do SIWZ);
5.4. wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu dostaw, daty wykonania i nazw
odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Wykaz ten powinien obejmować minimum trzy zamówienia w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia o łącznej
wartości minimum 1 000 000 PLN (brutto).
Za dowody uznaje się: (załącznik nr 6 do SIWZ) + (dokumenty),
— poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6 do SIWZ) + (poświadczenie),
— oświadczenie wykonawcy w przypadku zamówień na dostawy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej(załącznik nr 6 do SIWZ) +
(oświadczenie wykonawcy),
— w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie ( załącznik nr 6 do
SIWZ ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w ust. 5, pkt
5.4.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
9.12.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
9.12.2014 (11:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


