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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
Łódź
90-368
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Garbowski
Tel.:  +48 426649100
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl 
Faks:  +48 426649102
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.lsi.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług informatycznych na potrzeby ŁSI sp. z
o. o.
Numer referencyjny: BZU.MG.2291-35/18

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Postępowanie prowadzone jest pn: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług
informatycznych na potrzeby ŁSI sp. z o. o.”

mailto:zamowienia@lsi.net.pl
http://bip.lsi.net.pl
www.bip.lsi.net.pl
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2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Szczegółowy podział zamówienia na części oraz
zakres każdej z części został wskazany w Rozdziale 3 SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.
2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1: 5 000 PLN, Część 2: 30 000
PLN, Część 3: 10 000 PLN. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określone są w Rozdziale 10 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:
I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48000000
30237000
72500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa przenośnej stacji roboczej typ 1 - szt. 10; dostawa przenośnej stacji roboczej typ 2 - szt. 3; dostawa
monitora graficznego – szt. 1; dostawa monitorów komputerowych – szt. 13; dostawa tabletu – szt. 1; dostawa
projektorów – szt. 2, dostawa Oprogramowania do kosztorysowania Norma Pro wraz z roczną aktualizacją bazy
Intercenbud – szt. 3; dostawa Licencji Adobe Photoshop CC w formie subskrypcji na okres 36 m-cy – szt. 1;
dostawa dysku twardego do stacji roboczej DELL Precision T3620 – szt. 1; dostawa dysków zewnętrznych 2TB
USB 3.0 – szt. 5; dostawa komputera iMac – szt. 1; dostawa akcesoriów sieciowych (okablowanie sieciowe)
zgodnie z OPZ; przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe – szt. 101 na okres 36 m-
cy oraz rozszerzenie o 59 licencji lub dostawę nowych 160 licencji ze wsparciem na okres 36 m-cy od momentu
zakończenia obowiązującej licencji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 10 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy
Pzp.
4. Uzup. info. z sek. II.2.5)
4.1. kryterium termin gwarancji – 30 %.Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:
Część I:
- przenoś. stacja rob. Typ 1 i 2; Monitor komput.:36 m-cy-0 pkt - przenoś. stacja rob. Typ 1 i 2; Monitor
komput.:42 m-ce-10 pkt - przenoś. stacja rob. Typ 1 i 2; Monitor komput.:48 m-cy-20 pkt - przenoś. stacja rob.
Typ 1 i 2; Monitor komput.:54 m-ce-25 pkt - przenoś. stacja rob. Typ 1 i 2; Monitor komput.:60 m-cy-30 pkt
- pozostały asort. dla cz. I: zgodnie z OPZ
Uwaga
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1) w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofert. nie wpisze żadnego okresu gwarancji lub poda krótszy niż
36 m-cy, Zamawiający odrzuci ofertę jako nie zgodną z SIWZ – na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2) uPzp.
2) w przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 60 m-cy Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 m-cy i
przyzna 30 pkt, a do umowy wpisze termin wsk. przez Wykonawcę.
3) Zamawiający wymaga podania okresu gwar. na dostarcz. produkt w pełnych miesiącach. Gdy Wykonawca
poda termin gwarancji inny niż wskazane pow., wówczas otrzyma liczbę punktów odpowiadającą
maksymalnemu okresowi gwarancji określonemu przez Zamawiającego powyżej, który zawiera się we
wskazanym przez Wykonawcę okresie gwarancji (np. gdy Wykonawca poda okres gwarancji w przedziale:
36,37,38,39,40,41 miesięcy, wówczas otrzyma 0 pkt.; 42,43,44,45,46,47 miesięcy – otrzyma 10 pkt.;
48,49,50,51,52,53 miesięcy – otrzyma 20 pkt.; 54,55,56,57,58,59 miesięcy – otrzyma 25 pkt.)
4.2.kryterium skrócenie terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia – 10 %.Zamawiający będzie
przyznawał punkty (P3) wg reguły:
1 pkt–skróc. o 1 dzień rob.
2 pkt–skróc. o 2 dni rob.
3 pkt–skróc. o 3 dni rob.
4 pkt–skróc. o 4 dni rob.
5 pkt–skróc. o 5 dni rob
6 pkt–skróc. o 6 dni rob
7 pkt–skróc. o 7 dni rob
8 pkt–skróc. o 8 dni rob
9 pkt–skróc. o 9 dni rob
10 pkt–skróc. o 10 dni rob
Cz I: zamawiający przyzna 1 pkt. za każdy dzień rob. skróc. term. końc. realiz.przed. zamówie., który wynosi nie
dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie więcej niż 10 punktów.
Szczegółowy opis kryteriów, ich wag oraz sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 9 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO zawarta w Rozdziale 19 SIWZ - Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych.
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uzup. do pkt II.2.5) II.2.7): termin realiz. przed. zam. zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż 30 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji poszczególnych części
zamówienia zawarte w Rozdziale 4 SIWZ i w pkt II.2.4) dla danej części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48000000
30237000
72000000
72500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa Certyfikatu SSL od globalnie zaufanego urzędu certyfikacji na okres 36 miesięcy, celem
zapewnienia uwierzytelniania serwera Exchange oraz zapewnienia poufności przesyłanych informacji
oprogramowanie Microsoft Exchange w wersji 2013 – szt. 1; przedłużenie subskrypcji Barracuda Spam Firewall
o kolejne 3 lata od momentu zakończenia obecnie trwającego wsparcia; przedłużenie subskrypcji Fortigate
100D o kolejne 3 lata od momentu zakończenia obecnie trwającego wsparcia – szt. 2; dostawa serwerów
wirtualizacyjnych – szt. 2; dostawa przełączników sieciowych SAN – szt. 4; dostawa kart sieciowych 10GBe
2 port do serwera DELL PowerEdge R720 – szt. 3; dostawa macierzy dyskowej – szt. 1; dostawa licencji
wirtualizacyjnej – szt. 2; dostawa Licencji oprogramowania do uruchomienia asynchronicznej replikacji obrazów
maszyn wirtualnych – szt. 5; usługa wdrożenia zapasowego centrum danych – szt. 36.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 10 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy
Pzp.
4. Uzupełnienie informacji z sekcji II.2.5) - dla zachowania przejrzystości opisu kryteriów i ich wag. Oprócz ceny
zamówienia podstawowego (60% – maksymalnie 60 pkt.) Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
4.1. kryterium termin gwarancji – 30 %.Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:
Część II:
- serwer wirt.; przełącz. sieciowe; macierz dysk.:36 m-cy-0 pkt. - serwer wirt.; przełącz. sieciowe; macierz
dysk.:42 m-ce-10 pkt. - serwer wirt.; przełącz. sieciowe; macierz dysk.:48 m-cy-20 pkt. - serwer wirt.; przełącz.
sieciowe; macierz dysk.:54 m-ce-25 pkt. - serwer wirt.; przełącz. sieciowe; macierz dysk.:60 m-cy-30 pkt.
- pozostały asort. dla cz. II: zgodnie z OPZ
Uwaga
1) w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofert. nie wpisze żadnego okresu gwarancji lub poda krótszy niż
36 m-cy, Zamawiający odrzuci ofertę jako nie zgodną z SIWZ – na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2) uPzp.
2) w przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 60 m-cy Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 m-cy i
przyzna 30 pkt, a do umowy wpisze termin wsk. przez Wykonawcę.
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3) Zamawiający wymaga podania okresu gwar. na dostarcz. produkt w pełnych miesiącach. Gdy Wykonawca
poda termin gwarancji inny niż wskazane pow., wówczas otrzyma liczbę punktów odpowiadającą
maksymalnemu okresowi gwarancji określonemu przez Zamawiającego powyżej, który zawiera się we
wskazanym przez Wykonawcę okresie gwarancji (np. gdy Wykonawca poda okres gwarancji w przedziale:
36,37,38,39,40,41 miesięcy, wówczas otrzyma 0 pkt.; 42,43,44,45,46,47 miesięcy – otrzyma 10 pkt.;
48,49,50,51,52,53 miesięcy – otrzyma 20 pkt.; 54,55,56,57,58,59 miesięcy – otrzyma 25 pkt.)
4.2.kryterium skrócenie terminu dostawy– 10 %.Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) wg reguły:
1 pkt–skróc. o 1 dzień rob.
2 pkt–skróc. o 2 dni rob.
3 pkt–skróc. o 3 dni rob.
4 pkt–skróc. o 4 dni rob.
5 pkt–skróc. o 5 dni rob.
6 pkt–skróc. o 6 dni rob.
7 pkt–skróc. o 7 dni rob.
8 pkt–skróc. o 8 dni rob.
9 pkt–skróc. o 9 dni rob.
10 pkt–skróc. o 10 dni rob.
Cz II: zamawiający przyzna 1 pkt. za każdy dzień roboczy skrócenia terminu dostawy, który wynosi nie dłużej
niż 45 dni od dnia zawarcia umowy, nie więcej niż 10 punktów.
a)Termin uruchomienia środowiska zapasowego 15 dni roboczych od dnia wykonania dostawy z zastrzeżeniem
pkt. b).
b)termin na kolokację sprzętu oraz wsparcie, w tym utrzymanie łącza światłowodowego pomiędzy
Podstawowym a Zapasowym Centrum Danych 36 miesięcy od dnia wykonania dostawy o którym mowa w pkt.
a)
Pkt. a) i b) nie podlegają ocenie w ramach tego kryterium
Szczegółowy opis kryteriów, ich wag oraz sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 9 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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uzup. do pkt II.2.5) II.2.7): a) term. dost. zg. z ofertą Wykon., nie dłużej niż 45 dni rob. od dnia zawarcia umowy.
Term. uruchom. środow. zapas. 15 dni rob. od dnia wykon. dost. o którym mowa w pkt. a). b) termin na kolok.
sprzętu oraz wsparcie, w tym utrzym. łącza światłow. pom. Podst. a Zapas. Centr. Danych 36 m-cy od dnia
wykon.dost -pkt a

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48000000
30237000
72500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Dostawa serwera aplikacyjnego – szt. 1; dostawa stacji roboczych – szt. 5; dostawa komputerów
przemysłowych typ 1 – szt. 3; dostawa komputerów przemysłowych typ 2 – szt. 3; dostawa komputerów
przemysłowych typ 3 – szt. 3; aktualizacja oprogramowania SCADA – szt. 1; dostawa oprogramowania do
monitoringu automatyki przemysłowej wraz z usługą uruchomienia i migracji danych; dostawa zasilaczy
awaryjnych – szt. 5; dostawa monitorów komputerowych – szt. 8; dostawa klawiatury i myszy – kpl. 2; dostawa
przełącznika KVM 2 porty – szt. 1; dostawa zasilacza awaryjnego Rack – szt. 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 10 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy
Pzp.
4. Uzupełnienie informacji z sekcji II.2.5) - dla zachowania przejrzystości opisu kryteriów i ich wag. Oprócz ceny
zamówienia podstawowego (60% – maksymalnie 60 pkt.) Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Część III:
- serwer aplik.; stacja rob.; monitor komput.:36 m-cy-0 pkt. - serwer aplik.; stacja rob.; monitor komput.:42 m-
ce-10 pkt. - serwer aplik.; stacja rob.; monitor komput.:48 m-cy-20 pkt. - serwer aplik.; stacja rob.; monitor
komput.:54 m-ce-25 pkt. - serwer aplik.; stacja rob.; monitor komput.:60 m-cy-30 pkt.- pozostały asort. dla części
III: zgodnie z OPZ
Uwaga
1) w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofert. nie wpisze żadnego okresu gwarancji lub poda krótszy niż
36 m-cy, Zamawiający odrzuci ofertę jako nie zgodną z SIWZ – na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2) uPzp.
2) w przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 60 m-cy Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 m-cy i
przyzna 30 pkt, a do umowy wpisze termin wsk. przez Wykonawcę.
3) Zamawiający wymaga podania okresu gwar. na dostarcz. produkt w pełnych miesiącach. Gdy Wykonawca
poda termin gwarancji inny niż wskazane pow., wówczas otrzyma liczbę punktów odpowiadającą
maksymalnemu okresowi gwarancji określonemu przez Zamawiającego powyżej, który zawiera się we
wskazanym przez Wykonawcę okresie gwarancji (np. gdy Wykonawca poda okres gwarancji w przedziale:
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36,37,38,39,40,41 miesięcy, wówczas otrzyma 0 pkt.; 42,43,44,45,46,47 miesięcy – otrzyma 10 pkt.;
48,49,50,51,52,53 miesięcy – otrzyma 20 pkt.; 54,55,56,57,58,59 miesięcy – otrzyma 25 pkt.)
4.2.kryterium skrócenie terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia – 10 %.Zamawiający będzie
przyznawał punkty (P3) wg reguły:
1 pkt–skróc. o 1 dzień rob.
2 pkt–skróc. o 2 dni rob.
3 pkt–skróc. o 3 dni rob.
4 pkt–skróc. o 4 dni rob.
5 pkt–skróc. o 5 dni rob
6 pkt–skróc. o 6 dni rob
7 pkt–skróc. o 7 dni rob
8 pkt–skróc. o 8 dni rob
9 pkt–skróc. o 9 dni rob
10 pkt–skróc. o 10 dni rob
Cz III: zamawiający przyzna 1 pkt. za każdy dzień rob. skróc. term. końc. realiz.przed. zamówie., który wynosi
nie dłużej niż 45 dni od dnia zawarcia umowy, nie więcej niż 10 punktów.
Szczegółowy opis kryteriów, ich wag oraz sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 9 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO zawarta w Rozdziale 19 SIWZ - Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych.
uzup. do pkt II.2.5) II.2.7): termin realiz. przedm. zam., nie dłużej niż 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
termin uruchomienia i migracji danych 15 dni roboczych od dnia wykonania dostawy

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:
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* Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
I.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie
podlegają wykluczeniu: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp, (przesłanki obligatoryjne) oraz
w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w sekcji III.1.2) III.1.3)
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających:
1.brak podstaw wykluczenia wskazany został w sekcji III.1.1) VI.3)
2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazany został w sekcji III.1.2 )III.1.3),
III. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.:
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp, (przesłanki obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 uPzp
(przesłanki fakultatywne).
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy/usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) i powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty
(JEDZ),dotyczące tych podmiotów.
IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1.Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków
opisanych w sekcji III.1.2) i III.1.3)
3.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa JEDZ, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
V.W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:
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1.1.Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, wypełniony w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ
.Informacje dotyczące formy JEDZ zawarte są w Rozdz. 6 pkt.1.1 oraz Rozdz 12 SIWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
*Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez
zamawiającego składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualne na dzień ich złożenia. W celu wykazania, że oferowane dostawy / usługi spełniają wymagania
Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty (art. 25 ust. 1 pkt 2 uPzp):
1. dla przenośnej stacji roboczej TYP 1 i TYP 2: Część I zamówienia
1) Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu;
2) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu;
3) Dokument potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiada autoryzację producenta komputera;
4) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem;
5) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysk twardy
pozostanie u Zamawiającego,
2. dla monitora komputerowego: Część I zamówienia
1) Dokument potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiada autoryzacje producenta;
2) Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem;
3) Oświadczenie producenta monitora o gwarancji wymiany w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego
martwego piksela.
3. dla serwera wirtualizacyjnego: Część II zamówienia
1) Wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera;
2) Deklaracje CE;
3) Certyfikat potwierdzający, że sprzęt jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz ISO 14001;
4) Certyfikat potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczeniu usług serwisowych
oraz posiada autoryzację producenta serwera;
5) Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem serwera;
6) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysków
twardych pozostają własnością Zamawiającego.
4.dla przełączników sieciowych SAN: Część II zamówienia
1) Certyfikat potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiada autoryzację producenta;
2) Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem;
5. dla macierzy dyskowej: Część II zamówienia
1) Certyfikat potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiada autoryzację producenta;
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2) Oświadcz. producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem;
3) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysk twardy
pozostanie u Zamawiającego;
6. dla serwera aplikacyjnego: Część III zamówienia
1) Wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera
2) Certyfikat potwierdzający, że sprzęt jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz ISO 14001;
3) Deklaracje CE
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d.
4) Certyfikat potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiada autoryzację producenta serwera;
5) Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem serwera;
6) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysków
twardych pozostają własnością Zamawiającego.
Oświadczenie producenta sprzętu o możliwości rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.
7. dla stacji roboczych: Część III zamówienia
1) Dokument potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiada autoryzację producenta;
2) Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem;
3) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysk twardy
pozostanie u Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że wraz z dostawą sprzętu do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć pozostałe
dokumenty nie wyszczególnione w pkt. 3.3. niniejszego Rozdziału, które są wymienione w Opisie Przedmiotu
Zamówienia dla przedmiotu zamówienia, którego dotyczą.
Szczegółowe zapisy dotyczące dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego i brak podstaw
wykluczenia zostały zawarte w Rozdziale 6 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
CZĘŚĆ I:
wykonaniem minimum dwóch zamówień (dostaw) sprzętu komputerowego lub oprogramowania o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, każda z nich;
CZĘŚĆ II:
wykonaniem minimum dwóch zamówień (dostaw) sprzętu komputerowego lub serwerowego lub
oprogramowania połączonego z realizacją usług uruchomienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN
brutto, każda z nich;
CZĘŚĆ III:
a)wykonaniem minimum dwóch zamówień (dostaw) sprzętu komputerowego lub oprogramowania o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, każda z nich
oraz
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b)wykonaniem przynajmniej jednego wdrożenia oprogramowania do wizualizacji Simatic WinCC o wartości
minimum 20 000,00 PLN brutto.
W przypadku Wykonawcy, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza
wykazanie się przez Wykonawcę tymi samymi dostawami (zamówieniami), w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
2)Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej (DLA CZĘŚCI III):
a)1 osobą, posiadającą:– aktualne uprawnienia administratora systemu TelWin SCADA nadane przez
producenta oprogramowania firmę „TELSTER” Sp. z o. o. w Suchym Lesie świadczących o odpowiednich
umiejętnościach i znajomości ww. systemu oraz doświadczenie polegające na administrowaniu systemu TelWin
SCADA, minimum przez okres 12 miesięcy. Powyższe uprawnienie wynika z faktu, iż ZWiK jest w posiadaniu
oprogramowania system TelWin SCADA.
UWAGA:
1.Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie
dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie
i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie
grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie
i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający
zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie
wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której
wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
2.W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.
3.W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla
potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i podać wartość usług/dostaw, o których
mowa powyżej.
4.Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp) od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw/
usług objętych przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (w zakresie określonym w
rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1.2.3.) SIWZ – dla każdej części osobno.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
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nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz dostaw/usług winien być
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 3a do SIWZ;
2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych świadczenie
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ – dla części nr III.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
kwestie związane z umową zostały określone we wzorach umowy stanowiącej Załączniki nr 11a-c do SIWZ.
Zakres i warunki zmian zawartych umów zawarte w § 9 wzorów umów, stanowiących załaczniki 11a-c do SIWZ

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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
1.Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzyst. z zastosow. aukcji elektronicz., zgodnie z art.
91a-91e Pzp.
2.Zamawiający przeprowadzi aukcję, jeżeli zostaną złożone w postępow. co najmniej 2 oferty niepodleg.
odrzuceniu, odpowied. dla danej części zamów.
3.Podst. czas trwania aukcji wynosi 30 minut.
4.Szczegółowe informacje zawiera R. 14 SIWZ
5. adres strony www.lsi.eb2b.com.pl

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: 30/11/2018
Czas lokalny: 12:00

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

www.lsi.eb2b.com.pl
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Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Łódź, ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, I p.(sala konferencyjna).

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:
2.Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (cd. infor.z sekcji III.1.1))
Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt
23Pzp -zał. nr 5 do SIWZ.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w
niniejszym punkcie.
2. Dokumenty, składane są na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni)
1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 13, 14 i 21Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 5 pkt
1Pzp.;
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu-art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.;
4)aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 5 pkt 8Pzp.;
5)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. - zał. nr 6 do SIWZ;
6)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.-zał. nr 7 do SIWZ
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7)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445ze zm.), w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. - zał. nr 9 do SIWZ
3 Podmioty, na których zasobach powołuje się Wykonawca, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z
powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w sekcji III.1.1)
4.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zasadach
określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów określonych w pkt.
2 1)-7)
Zmian

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22459700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 – 186 ustawy Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały
w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22459700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018
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