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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354359-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Systemy baz danych
2015/S 196-354359

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Ignacego Krasickiego 26, Osoba do kontaktów: Jerzy
Solecki, Warszawa 02-611, POLSKA. Tel.:  +48 225667200. Faks:  +48 225667202. E-mail: j.solecki@aotm.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.9.2015, 2015/S 184-333690)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:48610000, 48820000
Systemy baz danych
Serwery
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp oraz w przypadku kiedy wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 główne dostawy polegające na
dostawie rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych o wolumetrii danych przetwarzanych
w procesach analitycznych powyżej 100 mln obserwacji lub min. 3 TB,
o wartości tych zamówień min. 400.000,00 PLN brutto każde,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca
spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału
w postępowaniu
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
według wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ
2) Wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej 2 główne dostawy polegające na dostawie rozwiązania
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analityczno-raportowego typu hurtownia danych o wolumetrii danych przetwarzanych w procesach analitycznych powyżej
100 mln obserwacji lub min. 3 TB, o wartości tych zamówień min. 400.000,00 zł brutto każde – wg. wzoru
z załącznika nr 8 do SIWZ.
Do przeliczenia na PLN wartość zrealizowanych dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski
z dnia składania ofert.
W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych uwzględniona będzie wartość dostaw wykonanych na dzień składania
ofert. Za wykonane dostawy Zamawiający uzna zamówienia (dostawy) ostatecznie odebrane przez strony zobowiązania
wskazanego w wykazie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność
oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na
podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod
względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego,
w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnił postawione warunki.
II. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać
następujące informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
5) solidarnej odpowiedzialności.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.10.2015 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.10.2015 (9:15)
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust.
1 ustawy Pzp oraz w przypadku kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
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ciągłych również wykonuje co najmniej 2 główne dostawy polegające na dostawie rozwiązania analityczno-raportowego
typu hurtownia danych o wolumetrii danych przetwarzanych w procesach analitycznych powyżej 100 000 000 obserwacji
lub min. 3 TB, o wartości tych zamówień min. 400 000 PLN brutto każde;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca
spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
według wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ
2) Wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej 2 główne dostawy polegające na dostawie rozwiązania
analityczno-raportowego typu hurtownia danych o wolumetrii danych przetwarzanych w procesach analitycznych
powyżej 100 000 000 obserwacji lub min. 3 TB, o wartości tych zamówień min. 400 000 PLN brutto każde – wg. wzoru z
załącznika nr 8 do SIWZ.
3) Dowodami, o których jest mowa powyżej w pkt 2) są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy, w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).
4) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt
2), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3) lit a) i
b).
5) Do przeliczenia na PLN wartość zrealizowanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych wyrażonych w walutach innych niż PLN, Wykonawca (w celu umożliwienia oceny oferty) przyjmie średni
kurs właściwej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące przedmiotowego postępowania.
6) W odniesieniu do dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych uwzględniona będzie wartość dostaw
wykonanych (zakończonych) na dzień składania ofert.
7) W wykazie, o którym jest mowa w pkt 2) należy podać dostawy wykonane, a w przypadku dostaw okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych, ich wykonane (zakończone) etapy, części na dzień składania ofert tzn. takie, które
ostatecznie zostały odebrane przez strony zobowiązania wskazanego w wykazie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność
oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na
podstawie treści tych dokumentów, wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod
względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego,
w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnił postawione warunki.
III. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
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dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać
następujące informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
5) solidarnej odpowiedzialności.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.10.2015 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
30.10.2015 (9:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


