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Kompleksowa dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, migracja i rozbudowa
środowiska Cloud Computing

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg       Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Adres pocztowy: ul. Kopernika 4

Miejscowość: Toruń Kod
pocztowy:

87-100

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Tel.:

Osoba do
kontaktów: Beata Kmieć

E-mail: cc@tarr.org.pl Faks: +48 565677761

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.tarr.org.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Spółka handlowa z udziałem podmiotów
publicznych

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Kompleksowa dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, migracja i rozbudowa środowiska Cloud Computing

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

 a) Roboty budowlane  b) Dostawy  c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Toruń

Kod NUTS PL613

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przemiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, migracja i rozbudowa
środowiska Cloud Computing realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa i Rozwój Działalności
Toruńskiego Parku Technologicznego. Projekt realizowany jest w ramach POIG 2007-2013, Oś Priorytetowa 5;
Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 48820000

Dodatkowe przedmioty 48700000

48600000

48400000

48210000

72000000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, migracja i rozbudowa
środowiska Cloud Computing (CC) Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na trzy fazy realizacji. Faza
I obejmuje:
1) Dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji fazy I, między innymi obejmującą dostawę 24
serwerów, 2 szaf typu rack z wyposażeniem, 2 macierzy dyskowych, 5 specjalizowanych przełączników,
biblioteki taśmowej, routera oraz sprzętowego systemu zapobiegającego przed włamaniami, niezbędne systemy
operacyjne, system do zarządzania infrastrukturą serwerową, system do zarządzania infrastrukturą sieciową LAN/
WAN, system do zarządzania sondami IPS, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie do wykonywania
kopii zapasowych, platforma aplikacyjna umożliwiająca świadczenie usług typu IaaS i Paas, platforma aplikacyjna
SaaS, system do rejestracji i śledzenia zgłoszeń wspierający pracę organizacji Service Desk Zamawiającego,
systemu do wykonywania pomiarów SLA świadczonych usług.
2) Instalację dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
3) Uruchomienie środowiska CC w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Wykonawcy.
4) Wystawienie węzła dostępowego do Internetu na użytek zainstalowanego środowiska CC.
Faza II realizacji zamówienia obejmuje:
1) Kolokację środowiska CC Zamawiającego w CPD Wykonawcy.
2) Utrzymanie środowiska CC Zamawiającego w CPD Wykonawcy.
3) Udział w rekrutacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego odpowiedzialnego za przejęcie od
Wykonawcy usług utrzymania środowiska CC Zamawiającego oraz za utrzymanie i obsługę CPD Zamawiającego.
4) Umożliwienie Zamawiającemu niezależnego monitorowania środowiska CC Zamawiającego z siedziby
Zamawiającego.
5) Wdrożenie systemu rejestracji i śledzenia zgłoszeń wspierającego pracę organizacji Service Desk
Zamawiającego.
6) Usługi dalszego rozwoju funkcjonalnego oferowanych aplikacji IaaS, PaaS, SaaS oraz instalacji
oprogramowania firm trzecich w środowisku CC Zamawiającego - stawka roboczo-dnia specjalisty dewelopera.



6/ 22 ENOTICES_TARR 22/06/2011- ID:2011-087444 Formularz standardowy 2 — PL

Kompleksowa dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, migracja i rozbudowa
środowiska Cloud Computing
7) Usługi dalszego rozwoju funkcjonalnego oferowanych aplikacji IaaS, PaaS, SaaS oraz instalacji
oprogramowania firm trzecich w środowisku CC Zamawiającego - stawka roboczo-dnia specjalisty architekta.
8) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu procedur utrzymania i obsługi środowiska CC
Zamawiającego.
9) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu procedur utrzymania i obsługi CPD Zamawiającego.
Faza III realizacji zamówienia obejmuje:
1) Przeniesienie środowiska CC Zamawiającego z CPD Wykonawcy do CPD Zamawiającego – usługi relokacji.
2) Rozbudowę środowiska CC Zamawiającego w CPD Zamawiającego o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie,
obejmującą między innymi dostawę 21 serwerów, dodatkowej szafy rack z wyposażeniem, dodatkowych dysków
twardych do macierzy dyskowych, 3 specjalizowanych przełączników, routera oraz niezbędnych licencji na
systemy operacyjne do serwerów.
3) Usługi utrzymania CPD Zamawiającego przez personel Wykonawcy świadczone w ciągu 6 miesięcy od daty
uruchomienia CPD Zamawiającego.
4) Utrzymanie środowiska CC Zamawiającego przez personel Wykonawcy w ciągu 6 miesięcy od daty jego
uruchomienia w CPD Zamawiającego.
5) Asysta specjalistów Wykonawcy świadczona przez kolejnych 12 miesięcy dla personelu Zamawiającego.
6) Świadczenie usług utrzymania środowiska CC Zamawiającego przez specjalistów Wykonawcy w ograniczonym
zakresie przez kolejnych 12 miesięcy.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):
11 079 000,00

Waluta: PLN

LUB Zakres: między a Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 38 lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 150 000,00 zł.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności
od wyboru Wykonawcy:
2.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BRE BANK SA 04114010520000347218001003
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
2.3. kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.4. gwarancjach bankowych;
2.5. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.6. 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. z 2007 r. nr 42. Poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego przy ul. Włocławskiej
167 w Toruniu w pok. 224, w godz. 8:00 – 16:00.
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
4. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej "Ustawą".
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, czyli do dnia 02 sierpnia
2011 r. do godz. 14:00.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a
jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Przesłanki zwrotu lub zatrzymania wadium określa treść Art. 46 Ustawy.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
1. Wynagrodzenia określone w wybranej ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje
w szczególności koszty i opłaty związane z wydaniem dokumentacji niezbędnej do normalnego użytkowania
sprzętu i oprogramowania oraz udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu gwarancyjnego na zasadach
określonych w Umowie. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego
związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych
kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w częściach po realizacji kolejnych faz przedmiotu zamówienia, zgodnie
z ofertą.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę:
3.1. oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej Fazy I, opiewającej na kwotę wynagrodzenia
dotyczącego Fazy I,
3.2. kopii Protokołu Odbioru Fazy I wraz z Protokołem Odbioru Sprzętu, podpisanego przez Strony, w tym bez
żadnych uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,
oraz w przypadku zleceń z Fazy II i III:
3.3. oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej danego zlecenia,
3.4. kopii Protokołu Odbioru Zlecenia, którego faktura dotyczy, podpisanego Strony, w tym bez żadnych uwag i
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT i kopii odpowiedniego Protokołu Odbioru, pod warunkiem
dostarczenia faktury Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech Dni Roboczych od daty wystawienia. W przypadku
opóźnienia w dostarczeniu faktury wypłata nastąpi w terminie 11 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
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5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
konsorcjum

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące
dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 Ustawy;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 terminu składania ofert;
4. 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 terminu składania ofert;
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.2. 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,
8.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy.
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10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1, 8.3 oraz pkt. 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 lub 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 10 stosuje się odpowiednio.
12. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 winny być
przedłożone przez każdego z tych Wykonawców odrębnie, natomiast oświadczenie określone w pkt.1 winien
złożyć każdy z tych Wykonawców odrębnie albo ustanowiony przez nich pełnomocnik.
13. Wykonawca musi spełnić warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Za spełniających warunek zostaną uznani
Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
14. Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych "za zgodność z
oryginałem" przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem" oraz
czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią.
15. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
dokumenty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

1. W celu wykazania spełnienia warunku zdolności
ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć:
1.1. informację z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości łącznej
nie niższej niż 10 000 000,00 PLN, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
1.2. kopię opłaconej polisy wraz z poświadczeniem
dokonania zapłaty, a w przypadku jej braku inny
dokument, wraz z poświadczeniem dokonania zapłaty,
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
podanym zakresie, ważną na dzień składania ofert w
postępowaniu;
1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków w
postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 4
Ustawy.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów określonych w pkt.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.:
1. zdolność finansowa - posiadać środki finansowe
lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż 10 000 000,00 zł,
2. zdolność ekonomiczna - posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 000 zł;
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1.1 i 1.2 może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku.
4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w
pkt. 1.1 dotyczącej tych podmiotów.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
dokumenty.
6. W przypadku ubiegania się o zmówienie wspólnie
przez dwóch lub więcej Wykonawców będzie
oceniane spełnienie danego warunku łącznie przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców
dokumenty będą zawierać dane w innych walutach niż
podane w SIWZ Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania.
Tabele kursów walut dostępne są pod następującym
adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?
f=/kursy/kursya.html.
8. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za
zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem
lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną
pieczęcią.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków
Wykonawca przedkłada:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw
produktów teleinformatycznych oraz realizowanych
oraz realizowanych usług w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia, określonego w pkt. 6.2 SIWZ, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców (wykaz należy sporządzić zgodnie z
załącznikiem nr 11 do SIWZ); Do ww. wykazu należy
załączyć dokumenty potwierdzające, że wymagane
dostawy i/lub usługi w nim ujęte zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
określonego w pkt. 6.3 SIWZ, (wykaz należy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał
poniższe warunki:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2-4.
2. Wiedza i doświadczenie. Wykonawca musi wykazać
się niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. należytym
wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie samodzielnie lub jako część świadczonej usługi
co najmniej dwóch usług i/lub dostaw polegających na:
- realizacji dostaw produktów teleinformatycznych
oraz świadczeniu usług teleinformatycznych o łącznej
wartości nie mniejszej niż 5 000 000 zł dla
pojedynczego klienta;
lub
- realizacji pojedynczego projektu teleinformatycznego
o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
3.Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami o
wskazanych kwalifikacjach minimalnych:
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sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ)
oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
prawem uprawnienia;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków w
postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3
Ustawy.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
5. W przypadku ubiegania się o zmówienie wspólnie
przez dwóch lub więcej Wykonawców będzie
oceniane spełnienie danego warunku łącznie przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców
dokumenty będą zawierać dane w innych walutach niż
podane w SIWZ Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania.
Tabele kursów walut dostępne są pod następującym
adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?
f=/kursy/kursya.html.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
dokumenty.
8. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za
zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem
lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną
pieczęcią.

3.1. kierownikiem projektu (jedna osoba), z
wykształceniem wyższym oraz minimum 5 letnim
doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia
projektów informatycznych posiadającym certyfikat
PMP oraz PRINCE2 lub inne równoważne,
3.2. co najmniej dwoma specjalistami posiadającymi
certyfikat ITIL Manager's Certificate in IT Service
Management lub równoważny,
3.3. co najmniej jednym specjalistą w zakresie
bezpieczeństwa i kontroli środowiska informatycznego,
ze znajomością praktyki audytu środowiska
informatycznego posiadającym certyfikat CISSP lub
inny równoważny,
3.4. co najmniej jednym architektem systemowym
z wykształceniem wyższym, udokumentowanym
doświadczeniem zawodowym (udział co najmniej
w jednym projekcie przekraczającym 2 000
000 pln (brutto) w roli głównego architekta,
potwierdzony pisemnym oświadczeniem podmiotu
odpowiedzialnego za realizację przedmiotowego
projektu) oraz posiadającym certyfikat Master Certified
IT Architect wydanym przez The Open Group lub inny
równoważny
3.5. co najmniej 3 programistami posiadającymi:
minimum trzyletnie doświadczeniem zawodowe
w tym udokumentowany udział w projekcie
o wartości nie mniejszej niż 5 mln złotych,
potwierdzony pisemnym oświadczeniem podmiotu
odpowiedzialnego za realizację przedmiotowego
projektu oraz posiadający certyfikaty potwierdzające
umiejętności programowania systemów opartych o
technologie internetowe
3.6. co najmniej 1 specjalistą w zakresie wirtualizacji
posiadającym certyfikat potwierdzający znajomość
oferowanej platformy wirtualizacyjnej (np. VMWare
VCP)
3.7. co najmniej jednym specjalistą w zakresie
testowania oprogramowania posiadającym certyfikat
International Software Testing Qualifications Board lub
inny równoważny.
3.8. Zamawiający wymaga, aby w przedstawionym
zespole osób uczestniczących w imieniu Wykonawcy
w realizacji zamówienia, co najmniej 5 z nich posiadało
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do
dostępu do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą „tajne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,
poz. 1228).
3.9. Zamawiający wymaga, aby wskazane osoby
posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W
przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają
biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić na własny koszt tłumacza
dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
4. Potencjał techniczny
4.1. Wykonawca musi dysponować następującym
potencjałem technicznym:
4.1.1. Data Center (Centrum Przetwarzania Danych).
4.1.2. Wykonawca dysponuje Help Desk/Service Desk
jako jedynym punktem kontaktu z klientem, z tel.
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czynnym w godzinach świadczenia usługi oraz faksem
i pocztą elektroniczną czynnymi 24 godziny na dobę
przez cały rok.
4.1.3. Zamawiający wymaga by oferowane przez
Wykonawcę dostawy i usługi spełniały następujące
warunki:
4.1.3.1. w zakresie usług świadczonych w Data Center
Wykonawcy - warunki określone w załączniku nr 2 i
załączniku nr 3 do SIWZ,
4.1.3.2. w zakresie systemu aplikacji umożliwiających
wdrożenie i zarządzanie sprzedażą usług: IaaS, PaaS
i SaaS – warunki określone w załączniku nr 2.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców

LUB  Przewidywana minimalna liczba a  , jeżeli właściwe,  maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie
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IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena
LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1. Cena 50

2. Termin wykonania zamówienia 25

3. Funkcjonalność oferowanego
oprogramowania dedykowanego
(platform aplikacyjnych IaaS, SaaS,
PaaS)

25

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
TARR/CC/POIG_5.3/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 02/08/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, Toruń
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie



17/ 22 ENOTICES_TARR 22/06/2011- ID:2011-087444 Formularz standardowy 2 — PL

Kompleksowa dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, migracja i rozbudowa
środowiska Cloud Computing
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt: Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego
Parku Technologicznego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 5, Dyfuzja
innowacji - Działanie 5.3.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
1. W celu wykazania iż oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają warunki opisane sekcji III.2.3) niniejszego
ogłoszenia w pkt. 4.1.3.1, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opis Centrum Przetwarzania Danych
potwierdzający spełnienie wymagań określonych w punkcie załączniku nr 3 do SIWZ. Ponadto Wykonawca
zobligowany będzie na żądanie Zamawiającego do umożliwienia odbycia wizyty referencyjnej we wskazanym
przez Wykonawcę do realizacji usługi Data Center w terminie 7 dni od daty żądania Zamawiającego. W trakcie
wizyty referencyjnej Wykonawca zobligowany będzie wykazać, iż oferowane przez niego Data Center spełnia
wszystkie powyższe wymagania w tym udostępnić do wglądu kompletną listę pracowników obsługujących
oferowane Data Center wraz z wymaganymi certyfikatami
2. W celu wykazania, iż oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi spełniają warunki opisane w SIWZ
Wykonawca, wraz z ofertą, dostarczy próbkę oferowanego rozwiązania w postaci projektu architektury systemu
oferowanych aplikacji umożliwiających wdrożenie i zarządzanie sprzedażą usług: IaaS, PaaS i SaaS zgodnie z
wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ.
3. W przypadku, gdy oferta składa się z komponentów (serwery oraz system operacyjny), które nie są
wyprodukowane przez jednego producenta, wymagane jest, aby Oferent dołączył do oferty oświadczenie,
wystawione przez producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta oferowanego systemu operacyjnego,
potwierdzające, że system operacyjny w oferowanej wersji został przetestowany we współpracy z oferowanym
modelem serwera oraz, że gwarantuje on 100% zgodność obu elementów oraz, że producent oferowanego
systemu planuje w dalszej perspektywie jego rozwój na platformie sprzętowej oferowanej przez Wykonawcę.
4. Wykonawca załącza do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
5. Wykonawca załącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 Ustawy).
6. Wykonawca załącza do oferty dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w
pieniądzu - zaleca się załączyć kopię polecenia przelewu, a gdy w formie innej niż pieniądz – kopię dokumentu
zabezpieczenia.
7. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem" oraz
czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią.
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.tarr.org.pl od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.
9. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
10. Formalności dotyczące zawarcia umowy.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/ najkorzystniejszych
ofert, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż
15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa
w poprzednim akapicie, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
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ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w
art. 93 ust. 1 Ustawy.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana w niniejszym
postępowaniu jako najkorzystniejsza Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy - umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
11. Istotne dla stron postanowienia umowy.
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 10 do SIWZ – wzór umowy.
Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami Ustawy (w tym art. 144 ust. 1)
wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą
mogły nastąpić w następujących przypadkach:
11.1. dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie terminu i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy po
podpisaniu Umowy producent sprzętu lub oprogramowania wprowadzi nowe wersje sprzętu lub oprogramowania
(charakteryzujące się wyższymi lub lepszymi parametrami),
11.2. realizacja Przedmiotu Umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji
państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach
przewidzianych w przepisach prawa,
11.3. niezbędna jest zmiana sposobu i terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu
prawidłowego wykonania Umowy.
11.4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, w szczególności zmiana stawki podatku VAT;
11.5. nastąpi opóźnienie w budowie obiektu CPD skutkujące koniecznością wydłużenia trwania fazy 2. W takim
przypadku Strony dokonają również zmiany w wynagrodzenia wykonawcy poprzez uwzględnienie wydłużonego
terminu świadczenia usług, o których mowa w punkcie 4.2.3 SIWZ.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W razie 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogi elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 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.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22/06/2011  (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):



22/ 22 ENOTICES_TARR 22/06/2011- ID:2011-087444 Formularz standardowy 2 — PL

Kompleksowa dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, migracja i rozbudowa
środowiska Cloud Computing
ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr  NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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