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Numer ogłoszenia: 307168 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015

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: Urząd Transportu Kolejowego , Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 749 14 00, faks 22 749 14 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utk.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: Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu IT oraz systemu

analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

dostawa sprzętu i osprzętu IT oraz systemu analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii tj.: zakup i dostawa

przełącznika sieci typu LAN PoE warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie ilość 1 szt., zakup i

dostawa wkładki typu SFP+ kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem sieci LAN PoE warstwy 2 o stałej

konfiguracji z możliwością pracy w stosie ilość: 4 szt., zakup i dostawa patchcordu światłowodowego typu LC LC,

50 125um, o długości 2 m ilość: 4 szt., zakup i dostawa systemu analizy ruchu sieciowego i wykrywania

anomalii, świadczenie usług wsparcia przy wdrożeniu urządzeń w wymiarze 30 godzin. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia, wraz z przewidywaną ilość zamawianego asortymentu, minimalne wymagania,

funkcjonalności oraz parametry, jakie muszą zostać spełnione oraz innego rodzaju obowiązki nakładane na

Wykonawcę zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis zasad oraz

warunków szczegółowych realizacji umowy zawiera wzór umowy będący Załącznikiem nr 3.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.50.00.00-8.

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: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których nie ma podstaw do wykluczenia

z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz ust 2a Ustawy PZP oraz spełniający

jednocześnie następujące warunki posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i

czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny

spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego

zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których nie ma podstaw do wykluczenia

z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz ust 2a Ustawy PZP oraz spełniający

jednocześnie następujące warunki posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie

precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postepowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ (formularz

ofertowy)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których nie ma podstaw do wykluczenia

z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz ust 2a Ustawy PZP oraz spełniający

jednocześnie następujące warunki dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
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zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny

spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego

zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których nie ma podstaw do wykluczenia

z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz ust 2a Ustawy PZP oraz spełniający

jednocześnie następujące warunki dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny

spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego

zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których nie ma podstaw do wykluczenia

z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz ust 2a Ustawy PZP oraz spełniający

jednocześnie następujące warunki znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania

warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią

Załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).

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:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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
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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;

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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

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  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione 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.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

Wykonawca winien złożyć opis parametrów technicznych oferowanego systemu analizy ruchu sieciowego i

wykrywania anomalii, o którym mowa w pkt. 3.1.4. SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznikiem nr 2 do

SIWZ (część Formularza ofertowego). 2. Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora

producenta na terenie Polski, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych

rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot

zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ, w tym, w

szczególności dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych

oraz objęty jest gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne (wzór oświadczenia

zawarty jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ); oferowany przedmiot zamówienia

spełnia warunki zgodności wynikające z wszelkich, powszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa

norm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie (wzór oświadczenia zawarty jest w formularzu

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego,

będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ): o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których

mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP (tj. o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru

Karnego, oraz o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 Ustawy PZP oraz w art. 24 ust. 2 i ust. 2a Ustawy PZP, oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków

(Urząd Skarbowy), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożeniu na raty

zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz o niezaleganiu z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub

rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Lista

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór

informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do

SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Termin realizacji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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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 przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w

stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy,

zmianę przedmiotu umowy, zasad wypłaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu odbioru towaru,

w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści

umowy do aktualnego stanu prawnego; wystąpienia siły wyższej; zmiany nazw, siedziby, stron umowy, innych

danych identyfikacyjnych; gdy między dniem złożenia oferty, a dniem dostarczenia towaru zaistnieje sytuacja, że

zaoferowany towar nie będzie dostępny na rynku na skutek wycofania z produkcji pod warunkiem, że nowy

towar będzie posiadał parametry techniczne nie gorsze niż towar wcześniej oferowany. Warunki dostawy,

warunki wykonywania świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może

ulec zwiększeniu; gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę

oraz Zamawiającego okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie;

zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub innych obiektywnych obciążeń podatkowych. Wystąpienie

którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do

dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Ewentualna

zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej

modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.utk.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD TRANSPORTU

KOLEJOWEGO Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w godzinach pracy Urzędu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015

godzina 10:00, miejsce: URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w

godzinach pracy Urzędu.

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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