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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:645212-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe
2022/S 224-645212

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: UL.JAGIELLOŃSKA 26
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kowalczyk
E-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl 
Tel.:  +48 223141671
Faks:  +48 223141670
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mazovia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
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
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych w ramach 
projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Numer referencyjny: OR-D-III.272.77.2022.MK

II.1.2) Główny kod CPV
48822000 Serwery komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje infrastrukturę 
teleinformatyczną do 13 Partnerów Projektu e-Zdrowie 2, zgodnie z zestawieniami oraz minimalnymi 
wymaganiami dla urządzeń oraz oprogramowania określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – 
zał. nr 1 do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia własnym transportem (lub 
transportem zorganizowanym we własnym zakresie i na własny koszt), rozładowania, wniesienia i montażu do 
wskazanego przez Partnera miejsca, na własny koszt i ryzyko. Adresy miejsca dostawy, instalacji, konfiguracji 
oraz wdrożenia znajdują się w Załączniku nr 4 do Projektowanych postanowień mowy (zał. 3 do SWZ) - Wykaz 
dostaw.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30211400 Konfiguracje komputerowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
32422000 Elementy składowe sieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia udostępniona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.
1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje infrastrukturę 
teleinformatyczną do 13 Partnerów Projektu e-Zdrowie 2, zgodnie z zestawieniami oraz minimalnymi 
wymaganiami dla urządzeń oraz oprogramowania określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – 
zał. nr 1 do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia własnym transportem (lub 
transportem zorganizowanym we własnym zakresie i na własny koszt), rozładowania, wniesienia i montażu do 
wskazanego przez Partnera miejsca, na własny koszt i ryzyko. Adresy miejsca dostawy, instalacji, konfiguracji 
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oraz wdrożenia znajdują się w Załączniku nr 4 do Projektowanych postanowień mowy (zał. 3 do SWZ) - Wykaz 
dostaw.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres:
• Etap nr 1 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę następujących prac:
1) dostawa infrastruktury teleinformatycznej opisanej w OPZ oraz w Formularzu oferty Wykonawcy do 
Partnerów Projektu;
2) instalacja, konfiguracja i uruchomienie Sprzętu i Oprogramowania w uzgodnieniu z Partnerami Projektu i 
w pomieszczeniach wskazanych przez Partnerów Projektu, znajdujących się w lokalizacjach określonych w 
Załączniku nr 4 do Projektowanych postanowień umowy (zał. 3 do SWZ);
3) rozbudowa sieci strukturalnej wraz z dostawą kabli światłowodowych u Partnerów Projektu;
4) przeprowadzenie wraz z Partnerami Projektu testów poprawności wykonanej rozbudowy sieci strukturalnej 
i poprawności działania infrastruktury teleinformatycznej po instalacji i konfiguracji dostarczonego Sprzętu i 
Oprogramowania;
• Etap nr 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę następujących prac:
1) opracowanie Dokumentacji Powykonawczej zgodnie z wymaganiami OPZ i uzgodnienie jej z Partnerami 
Projektu;
2) przeprowadzenie instruktaży dla Partnerów Projektu zgodnie z wymaganiami OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
E-zdrowie dla Mazowsza 2 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 RPMA.02.01.01-14-i375/20

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni roboczych przy czym: Etap nr 1 w terminie nie dłuższym niż 80 dni 
roboczych od dnia zawarcia Umowy; Etap nr 2 w terminie nie dłuższym niż 90 dni roboczych od dnia zawarcia 
Umowy.
Dzień roboczy to dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
oraz dni wolnych u Zamawiającego, o których Zamawiający poinformował

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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§ 1. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą 
przesłanki określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p.
2. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z 
postępowania wyklucza się również Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 powyższej ustawy oraz art. 
5k rozporządzeni Rady (UE) 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1) w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 8.4.2022, str.1).
3. Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 2 na podstawie 
wstępnego oświadczenia Wykonawcy – formularza JEDZ wypełnionego w Części nr III sekcja D.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, okoliczności uzasadniające 
wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2, zachodzące choćby względem 
pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia.
§ 2. Warunki udziału
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1)w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował 
co najmniej 2 dostawy sprzętu informatycznego do końcowych klientów (polegające na dostawie, instalacji oraz 
konfiguracji serwerów wraz z zapewnieniem opieki serwisowej i gwarancyjnej), łączna wartość tych zamówień 
nie może być niższa niż 2 000 000 PLN brutto, przy czym wartość pojedynczego zamówienia nie może być 
niższa niż 1 000 000 PLN brutto. 2) jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na cały okres realizacji 
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: Konsultant wdrożeniowy ds. 
bezpieczeństwa sieciowego – co najmniej 2 osoby; Konsultant wdrożeniowy ds. sprzętu serwerowego – co 
najmniej 2 osoby; Konsultant wdrożeniowy ds. sieci bezprzewodowych i oprogramowania do zarządzania 
infrastrukturą - co najmniej 1 osoba; Konsultant wdrożeniowy ds. sprzętu sieciowego - co najmniej 2 osoby 
posiadające doświadczenie opisane w paragrafie 8 ust. 2 SWZ;
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku, udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.
7. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza 
możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 .
8. Zgodnie z art. 117 ust. 3 p.z.p., w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 
tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. 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 zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 p.z.p.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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10. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.
11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w ust. 1 i 2, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy.
§ 3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w ust. 2 i 3, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie 
żądał:
1) wykazu dostaw;
2) wykazu osób.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający będzie żądał złożenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. (JEDZ) oraz w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o 
których mowa w ust. 3 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu 
podmiotu).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa 
dokumenty/oświadczenia, wymienione w ust.3 pkt 1,2,4 dot. tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dok., o których mowa w ust. 3 składa odpowiednio dok. określone w Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ. 2. Dopuszczalne zmiany umowy przewidziane zostały w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 3. Zamawiający będzie żądał
od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 4. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
p.z.p./PZP - oznacza ustawę z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r.,poz.1710 ze zm.)
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowe jhttps://platformazakupowa.pl/pn/mazovia i formularza 
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. 
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 
ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 
2.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 
MB. 3.Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej wraz z 
załącznikami: 1) wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – JEDZ; 2) przedmiotowy środek dowodowy - wydrukowane wyniki w teście PassMark CPU 
Mark ze strony www.cpubenchmark.net dla oferowanego sprzętu zgodnie z wymaganiami OPZ – stan na 
dzień z zakresu od daty ogłoszenia postępowania do daty złożenia oferty przez Wykonawcę; 3)Wykonawcy 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, określające zakres zadań, które wykonają 
poszczególni Wykonawcy;4) Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby 
– zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia; 5) gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-pełnomocnictwo w formie 
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elektronicznej, określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych zał. do oferty dokumentów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl 
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dział IX ustawy z 11.09.2019 Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2022 r.,poz.1710 ze zm.)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2022
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