
eskom.
IT Outsourcing & Solutions

Warszawa 16.08.2018 roku.

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej

ul. PostQpu 17a

02-676 Warszawa

Odwotujqcy:

ESKOM IT Spotka z o.o.

ul. Zimna 2/24

00-138 Warszawa

adres korespondencyjny:

ul. Pulawska 543

02-844 Warszawa

fax: 22 100 55 81

e mail: zapvtania@eskom.eu

Zamawiajqcy:

Centrum Systemow Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

ul. Stanistawa Dubois 5a

00-184 Warszawa

Fax: 22 597 09 37

e mail:

t.banas@csioz.gov.pl

wzp@csioz.gov.pl

biuro(5)csioz.gov.pl

Dotyczy: post^powania prowadzonego w tryble przetargu nieograniczonego na „iwiadczenie ustugi

utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz z

instalacjq / konfiguracjq podsystemow" WZP.270.118.2018

Ogtoszenie o zamowieniu (dalej jako „Ogtoszenie") zostato opublikowane w Dzienniku Urz^dowym Unii

Europejskiej pod numerem 2018/S 149-341877.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej Jako „SIWZ") opublikowana zostata

na stronie internetowej Zamawiajqcego w dniu 06.08.2018 pod adresem

https://www.csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne/szczegolv/swiadczenie-uslugi-utrzvmania-

infrastrukturv-techniczno-svstemowei-its-svstemu-krdk-p2-sa-ora/

Odwotanie

Dziataj^c na podstawie art. 180 ust. 1, art. 182 ust. 2 pkt 1) w zwiqzku z art. 179 ust. 1 ustawy

z dnia 24 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.)

(dalej jako „ustawa"), w Imieniu ESKOM IT ul. Zimna 2/24, 00 - 138 Warszawa (dalej jako

„Odwotujqcy") wnoszQ odwotanie w postQpowaniu prowadzonym przez Centrum Systemow
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Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisfawa Dubois 5a 00 - 184 Warszawa (dalej jako
„Zamawiajqcy") na iwiadczenie ustugi utrzymania infrastruktury tecbniczno-systemowej (ITS)
Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz z Instalacj'q i konfiguracjq podsystemow WZP.270.118.2018

(dalej jako „Postqpowanie"), zarzucajqc Zamawiajqcemu naruszenie poprzez dzialanle lub zaniechanie

nastqpujqcych przepisow ustawy:

1. art. 22 ust. lb pkt 3 w zw. z art. 22 ust. la oraz w zw. z art. 22d ust. 1 ustawv. art. 22 ust. 1

pkt 2 - poprzez okreslenie w sekcii V pkt. 1 pokt. 1.2.3. SIWZ (stronv 5 i 61 dotvczacei

warunkdw udziatu w postepowaniu dotvczacvch zdolnosci technicznei lub zawodowei (dalei

jako ..do^wiadczenie"! w brzmieniu „Wykonawca spefni warunek jezeli wykaze, ze w okresie

ostatnich 3 lot przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci

przez Wykonawcq jest krotszy - w tym okresie wykonaf, a w przypadku swiadczen okresowych

lub ciqgtych wykonuje co najmniej dwa zamowienia o wartosci co najmniej 3 000 000,00 zt

brutto kazde lub jedno zamowienie o wartosci nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto

obejmujqce swoim zakresem swiadczenle ustugi utrzymania infrastruktury tecbniczno-

systemowej 0 miesiqcznej wartosci nie mniejszej niz 250 000,00 zt brutto. Pod pojqciem

„swiadczenie ustugi utrzymania infrastruktury tecbniczno-systemowej" Zamawiajqcy rozumie

swiadczenie ustug obejmujqcych swoim zakresem, co najmniej instaiacjq, konfiguracjq I

utrzymanie: • systemow operacyjnych RedHat Linux Enterprise Server, Windows Server

2008/2012; • serwerow bazodanowych opartych o IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL;

• serwerow apilkacyjnych opartych o JBoss Application Server, Apache HTTP Server, Microsoft

US; • ustugi kataiogowej Microsoft Active Directory, Open LDAP; • sieci LAN/WAN iv tym zapory

ogniowe, IPS, VPN; • sieci SAN; • srodowisk macierzowych HP EVA, IBM V7000; • srodowisk

wirtuaiizacji opartych o VMware vSphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V; • srodowisk

backupowych opartych o HP Data Protector; • srodowisk monitorujqcych i zarzqdzajqcych

opartych a HP insight Control, HP SiteScope, System Service Desk, HP Service Manager, Zenoss,

Nagios, Zabbix; • systemow Business inteiiigence kiasy SAS Enterprise Bi Server, SAS Data

Management Standart, SAS Enterprise Guide, SAS Visual Anaiitics; • srodowisk centrainych

pubiicznych apiikacji/rejestrow. Zamawiajqcy uzna to wymaganie za spetnione, gdy

Wykonawca wykaze, iz wykonywat czynnosci poiegajqce na obstudze powyzszych technoiogii

w ramach jednego zamowienia lub kiiku zamowieh, pod warunkiem wykazania posiadania

doswiadczenia m/ obstudze wszystkich wymaganych przez Zamawiajqcego technoiogii. W

przypadku wykazania reaiizacji ustug w ramach odrqbnych zamowieh, wartosc minimaina

miesiqcznego swiadczenia kazdej z ustug, nie maze bye nizsza niz 50 000,00 zt brutto." - w

sposob nieproporcionalnv do przedmiotu zamdwienia. nadmiernv do zwervfikowania

zdolnosci wvkonawcv do nalezvtego wvkonania zamdwienia. a co za tvm idzie w sposob

naruszalacv zasade rowneeo traktowania wvkonawcow 1 uczciwa konkurencie. prowadzacv

do uprzvwileiowania lub wvellminowania niektdrvch wvkonawcdw- pomlmo. Iz nie lest to

uzasadnione specvfika zamdwienia.

2. art. 7 ust 1 ustawv - poprzez bezpodstawne oeraniczeniu kreeu potencialnvch wvkonawcow

moeacvch ubieea^ sie o udzielenie zamdwienia publicznego w ninieiszvm Postepowaniu. w

skutek biedneeo zastosowania przepisdw art. 22 ust. lb pkt 3 w zw. z art. 22 ust. la oraz
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wzw. z ait. 22d ust. 1 ustawv. art. 22 ust. 1 pkt 2co doprowadzito do naruszenia zasad

uczciwei konkurencii przez niezeodne z przepisami ustawv

a. uprzvwileiowanie niektdrvch wvkonawc6w.

b. wveliminowanie niektorvch wvkonawc6w. w tvm Odwofuiacego.

2.

Odwolujqcy wnosi o:

1. uwzglQdnienie odwotania;

dokonanie przez Zamawiajqcego zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

(dalej jako „SIWZ"), w zakresie warunkow udziatu w post^powaniu dotyczqcych zdolnosci

technicznej i zawodowej opisanych w sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.2.3 SIWZ (dalej jako „Warunki"),

poprzez nadanie mu ponizszego brzmienia:

„ Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lot przed upfywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawcq Jest krotszy - w tym

okresie wykonat, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych wykonuje co najmniej dwa

zamowienia o wartosci co najmniej 3 000 000,00 zt brutto kazde lub Jedno zamowienie o

wartosci nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto obejmujqce swoim zakresem swiadczenie

ustugi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej.

Pod pojqciem „swiadczenie ustugi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej"

Zamawiajqcy rozumie swiadczenie ustug obejmujqcych swoim zakresem, co najmniej

Instalacjq, konfiguracjq i utrzymanie:

systemow operacyjnych

serwerow bazodanowych;

serwerow aplikacyjnych;

systemow zarzqdzania tozsamosciq;

sieci LAN/WAN z komponentami bezpieczehstwa;

srodowisk pamiqci masowych oraz sieci SAN;

srodowisk wirtuaiizacji;

systemow backupu;

systemow do monitorowania i zarzqdzania ITS

systemow Business intelligence

srodowisk centralnych pubiicznych apiikacji/rejestrow.

Zamawiajqcy uzna to wymaganie za spetnione, gdy Wykonawca wykaze, iz wykonywat

czynnosci poiegajqce na obstudze powyzszych technoiogii w ramach jednego zamowienia lub

kiiku zamowieh, pod warunkiem wykazania posiadania doswiadczenia w obstudze wszystkich

wymaganych przez Zamawiajqcego technoiogii. W przypadku wykazania realizacji ustug w

ramach odrqbnych zamowieh, wartosc minimalna miesiqcznego swiadczenia kazdej z ustug,

nie maze bye nizsza niz 50 000,00 zt brutto."

dokonanie przez Zamawiajqcego zmiany tresci SIWZ w zakresie terminu sktadania

i  otwarcia ofert, z uwzglqdnieniem czasu niezbqdnego na wprowadzenie zmian

w ofertach oraz przepisow art. 12a ustawy;

dokonanie przez Zamawiajqcego publikacji na stronie internetowej SIWZ

po zmianach;

3.

4.
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5. dokonanie przez Zamawiaj^cego odpowiedniej zmiany tresci Ogtoszenia, uwzglQdniaj^cej
zakres powyzszych z^dari Odwotujqcego oraz przepisow art. 12a ustawy;

6. zas^dzenie kosztow post^powania odwotawczego od Zamawiajqcego na rzecz Odwotujqcego;

Interes Odwoluj^cego we wniesieniu odwotania oraz mozliwosc poniesienia szkody przez

Odwotuj^cego

Odwotujqcy wskazuje rowniez, iz wskazane naruszenie przepisow ustawy moze miec istotny wptyw na

wynik PostQpowania prowadzonego przez Zamawiajqcego.

Odwotujqcemu jako Wykonawcy ubiegajqcemu si^ o udzielenie zamowienia w prowadzonym przez

Zamawiaj^cego PostQpowaniu przystuguje interes do wniesienia odwotania.

Interes prawny Odwotujqcego wyraza sIq tym, ze w przypadku niewprowadzenia przez Zamawiaj^cego

zmian w treki SiWZ, a co za tym idzie podtrzymania zapisow stojqcych w jawnej sprzecznoki z

przepisami ustawy, ktore jednoczesnie w sposob nieuprawniony ograniczajq konkurencjQ na gruncie

prowadzonego przez Zamawiajqcego PostQpowania Odwotujqcy pozbawiony zostanie mozliwosci

ztozenia prawidtowej, niepodlegajqcej odrzuceniu korzystnej dia Zamawiajqcego oferty.

W skutek powyzszego Odwotujqcy utraci mozliwosc uzyskania zamowienia, zawarcia niepodlegaj^cej

uniewaznieniu umowy i jej realizacji, a w efekcie nie osiqgnie zysku, utraci spodziewane korzysci, w

efekcie czego poniesie szkody.

Majqc na uwadze powyzsze przyjqc nalezy, ze interes prawny Odwotujqcego jest bezsprzeczny.

Termin do wniesienia odwotania

Ogtoszenie o zamowieniu opubiikowane zostato w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej dnia z dnia

04.08.2018 (sobota) pod numerem 2018/S 149-341877.^

Zamawiaiacv opublikowat SIWZ na stronie internetowei w dniu 06.08.2018 (ooniedziatek) roku pod

adresem;

tittps://www.csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne/szczegolv/swiadczenie-uslugi-utrzvmania-

infrastrukturv-techniczno-svstemowei-its-svstemu-krdk-p2-sa-ora/

PostQpowanie prowadzone jest w rygorze przepisow przewidzianym dia post^powah, ktorych wartosc

przekracza wyrazonq w ztotych rownowartosc kwot okreslonycti w przepisach wydanycti na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy.

Podniesc w tym miejscu nalezy, ze zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy warunki udziatu

w postQpowaniu winny zostac okreslone w Ogtoszeniu. Jednakze Zamawiaiacv w zakresie warunkow

dotvczacvcli zdolnosci tectmicznei lub zawodowei zawart w Sekcii Hi. podsekcia III.1.3) Zdolnosc

tectiniczna i kwalifikacie zawodowe iedvnie krotka wzmianke o nastepuiacei tresci ..Krvteria

kwaliflkaclizaodnle z dokumentami zamowienia" odsvtaiac do tresci SIWZ.

Zgodnie z powvzszvm pierwszvm dniem. w ktorvm Wvkonawca m6gt zapoznac sie z trescia Warunkow

dotvczacvcti zdolnosci technicznei i zawodowei bvt poniedziatek 06.08.2018 roku ti. dzien publikacii

SIWZ na powvzei wskazanei stronie internetowei Zamawiaiacego.^

Majqc na uwadze powyzsze, a takze brzmienie art. 182 ust. 2 pkt 1) ustawy zgodnie z ktorym termin

na zaskarzenie SiWZ liczony jest od dnia "zamieszczenia specyfikacji istotnycli warunkow zamowienia

^ Zatqcznik nr 6 do Odwotania - kopia ogtoszenia o zamdwienlu
^ Zatqcznik nr 7 do Odwotania - Dow6d publikacjl SIWZ na stronie Zamawiajqcego

Strona 4 z 9

ESKOM IT Sp. z 0.0. 2 siedzib^ w Warszawie przy ul. ZImnej 2 lok. 24, wplsanq do KRS pod numerem 0000332007 przez Sqd Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy NIP:

5252458209, REGON: 141946570, z kapitatem zaktadowym 100.000 zt adres blura: ul. Putawska 543,02-844 Warszawa

tel.: +48 22100 55 80 | fax: +48 22 100 55 81 eskom(S>eskom.eu | www.eskom.eu



eskom
IT Outsourcing & Solutions

na stronie internetowej" bezspornvm jest, ze termin do wniesienia odwotania upivwa 16.08.2018 roku
(czwartek).

Powyzsze stanowisko ugruntowane zostato w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej
(dalej jako „K10" lub „lzba"), w szczegolnoki w uchwale z dnia 09.10.2017, KIO/KU 59/17 gdzie
Izba uwzglQdnlata w calosci zastrzezenia zamawiajqcego do informacji o wyniku kontroli uprzedniej
Prezesa Urz^du Zamowien Publicznych podzielajqc stanowisko zamawiajqcego, oparte m.in. o

stwierdzenie, ze„zgodniezart. 7 ust. 1 Prawa zamowien publicznych jest zobowiqzany zagwarantowac

wszystkim wykonawcom rowny dostqp do zamowlenia.W przypadku terminu upublicznienia SIWZ

przede wszystkim o zagwarantowanie wszystkim zainteresowanym podmiotom mozliwosc
skorzystania ze srodkow ochrony prawnej, w tym wniesienie odwoiania na niezgodnq z Prawem

zamowien publicznych tresc SIWZ. W wyniku kontroli w sposob calkowity zostato pominiqta kwestia, iz

zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 Prawa zamowien publicznych termin na zaskarzenie SIWZ Uczonyjest od

dnia "zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej". Wzwiqzku

z tym fakt zamieszczenia SIWZ dwa dni do oublikacii oatoszenia w zaden soosob nie rzutuie na

zmnieiszenle iiczbv dni na wniesienie (w tvm orzvaotowanie) odwotania."

Zatem przyjqc nalezy, ze termin do wniesienia odwotania przewidziany w ustawie zostat zachowany.

Przekazanie kopii odwotania Zamawiaj^cemu

Odwotujqcy zgodnie z art. 180 ust 5 ustawy przekazat kopiQ odwotania Zamawiajqcemu przed uptywem

terminu do jego wniesienia w taki sposob, aby mogt on zapoznac siQ z jego tresciq przed uptywem tego

terminu.

Uzasadnienie

Zamawiaiacv w sekcii V pkt. 1 ppkt. 1.2.3. SIWZ (stronv 5 I 61 warunki udzlatu

w postepowaniu dotvczace doswiadczenia iakim winien legltvmowac sle wvkonawca okresiit

warunek w brzmieniu „Wykonawca spetni warunek jezeii wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lot przed

uptywem terminu sktadania ofert, a jezeii okres prowadzenia dziatainosci przez Wykonawcq jest krotszy

- w tym okresie wykonat, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ciqgtych wykonuje co najmniej dwa

zamowienia o wartosci co najmniej 3 000 000,00 zt brutto kazde lub jedno zamowienie a wartosci nie

mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto obejmujqce swoim zakresem swiadczenie ustugi utrzymania

infrastruktury technlczno-systemowej o miesiqcznej wartosci nie mniejszej niz 250 000,00 zt brutto.

Pod pojqciem „swiadczenie ustugi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej" Zamawiajqcy

rozumie swiadczenie ustug obejmujqcych swoim zakresem, co najmniej instaiacjq, konfiguracjq i

utrzymanie:

• systemow operacyjnych RedHat Linux Enterprise Server, Windows Server 2008/2012;

• serwerow bazodanowych opartych o IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL;

• serwerow apiikacyjnych opartych a JBoss Application Server, Apache HTTP Server, Microsoft US;

• ustugi kataiogowej Microsoft Active Directory, Open LDAP;

• sieci LAN/WAN w tym zapory ogniowe, IPS, VPN;

• sieci SAN;

• srodowisk macierzowych HP EVA, IBM V7000;
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• srodowisk wirtualizacjl opartych o VMware vSphere Hypervlsor, Microsoft Hyper-V;

• srodowisk backupowych opartych o HP DataProtector;

• srodowisk monitorujqcych i zarzqdzajqcych opartych o HP Insight Control, HP SiteScope, System
Service Desk, HP Service Manager, Zenoss, Nagios, Zabbix;

• systemow Business Intelligence klasySAS Enterprise Bl Server, SAS Data Management Standart, SAS

Enterprise Guide, SAS Visual Analitics;

• srodowisk centralnych publicznych aplikacji/rejestrow.

Zamawiajqcy uzna to wymaganie za spetnione, gdy Wykonawca wykaze, iz wykonywal czynnosci

polegajqce no obstudze powyzszych technologii m/ ramach jednego zamowienia lub kilku zamowieh,

pod warunkiem wykazania posiadania doswiadczenia w obstudze wszystkich wymaganych przez

Zamawiajqcego technologii. W przypadku wykazania realizacji usiug w ramach odrqbnych zamowieh,

wartosc minimalna miesiqcznego swiadczenia kazdej z usIug, nie moze bye nizsza niz 50 000,00 zt

brutto."

W ocenie Odwotujqcego tak sformutowany warunek udziatu w postQpowaniu jest w praktyce opisem

architektury posiadanych systemow stanowiqcych przedmiot zamowienia

w prowadzonym przez Zamawiajqcego postqpowaniu. Powvzsze orowadzi do wniosku. ze abv ubieeac

sie 0 udzielenie zamowienia w ninieiszvm posteoowaniu potencialnv Wvkonawca winien legitvmowac

sie doswiadczeniem w utrzvmaniu infrastrukturv techniczno - svstemowei identvcznei z posiadana

przez Zamawiaiacego. co na gruncie obowiazuiacvch przeoisow ustawv prowadzi wprost do

nieuprawnionego oeraniczenia konkurencii.

Podniesc w tvm mieiscu nalezv. ze nie istnieia identvczne svstemv informatvczne o identvcznei

architekturze. w szczegolnoki watpliwvm wvdaie sie wvmog utrzvmania iednoczesnie roznvch

technologii w konkretnei warstwie np. bazv danvch POSTGRES MSSQL i DB2. wirtualizacia Vmware i

Hvper-V. etc.

Odwotuiacv podkresla. ze zasada przv proiektowaniu i wdrazaniu systemow informatvcznvch iest

unifikacii wvkorzvstvwanvch technologii i takie potaczenia wvsteouia niezwvkle rzadko. w bardzo

specvficznvch rozwiazaniach. przy czym wykazanie siq znajomosciq odpowiednich technologii przez

Wykonawcq nie jest istotq warunku dotyczqcego doswiadczenia w rozumieniu art. 22 ust. lb pkt. 3)

ustawy.

Odwotujqcy podnosi, ze zachowanie konkurencji jest zasadq na gruncie ustawy, a Zamawiajqcy winien

opisac warunek udziatu w postqpowaniu w taki sposob, aby zachowac rownowagq pomiqdzy

oczekiwanym poziomem wykonania zamowienia, a nieuprawnionym ograniczeniem konkurencji,

czego nie uczynit.

Odwotujqcy wskazuje, ze nalezy rozgraniczyc warunek udziatu w postqpowaniu, ktory jest "trudny do

spetnienia" dia wykonawcow, ale nie ogranicza w sposob nieuprawniony konkurencji, a warunkiem

zawqzajqcym w sposob nieuprawniony krqg potencjalnych wykonawcow mogqcych ubiegac siq o

udzielenie zamowienia. W ocenie Odwotujqcegoz drugq z ww. sytuacji mamy do czynienia, na gruncie

niniejszego postqpowania. Zamawiajqcy bezrefleksyjnie opisat warunek dotyczqcy doswiadczenia

potencjalnego Wykonawcy poprzez jego przeniesienie ze stanu aktualnego oraz nie prowadzqc

uprzedniej weryfikacji rynku zamowien publicznych pod kqtem zdolnosci potencjalnych wykonawcow

do wykazania siq wymaganym poziomem wiedzy i doswiadczenia. Z uwagi na powvzsze okreslonv przez
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ZamawiaiacegQ warunek dotvczacv doswiadczenia iest nieproporcionalnv i dazv do utrzvmania

swoisteeo status quo stawiaiac w uprzvwileiowanei svtuacii podmiot realizuiacv obecnie zamowienie

w przedmiocie ogfoszoneeo postepowania.

Odwotuiacv zaznacza. ze poiecie proporcionalnosci (wvrazone w art. 7 ust. 1 ustawv. nastepnie

przeniesione na grunt art. 22 ust la ustawv) bvto wielokrotnie w przesztosci rozpatrvwane na gruncie

postepowah odwotawczvch prowadzonvch przez Izbe. w efekcie czego utrwalit sie poglad. ze pod

poieciem ..proporcionalnv do przedmiotu zamowienia" rozumiec nalezv adekwatnv (a nie identvczny)

zakres. stopien ztozonosci oraz wartosc prac obietvch przedmiotem zamowienia. Zatem okreslaiac

warunek udziatu podmiot zobligowanv do stosowania ustawv zobowiazanv iest do zachowania

rownowagi pomiedzv interesem wtasnvm (przeiawiaiacvm sie dazeniem do uzvskania rekoimi

nalezvtego wvkonania zamowienia). a interesem potencialnvch wvkonawcow (wtvm Odwotuiacego).

ktorzv wobec nadmiernvch (nieproporcionalnvch) wvmagah ZamawiaiacegQ okreslonvch na gruncie

ninieiszego postepowania zostana pozbawieni mozliwosci ubiegania sie na rownvch zasadach o

udzielenie ninieiszego zamowienia.

Przedstawione powyzej stanowisko podzielita Izba w wyroku z dnia 18 maja 2018 r.,

sygn. akt KIO 857/18 w ktorym „lzba jako podstawq rozstrzygniqcia w przedmiotowejsprawie przyj^ta

regulacje zawarte w art. 7 ust. 1 Pzp dotyczqcym zasad udzielania zamowieh. Szczegolne znaczenie w

tym kontekscie dia przedmiotowej sprawy ma zasada proporcjonainosci. Zgodnie z tq zasadq nakaz

przygotowania i prowadzenia postqpowania o udzielenie zamowienia w sposob proporcjonainy, z

uwzgiqdnieniem zachowania konkurencji wsrod wykonawcow ubiegajqcych siq o zamowienie, nie Jest

tozsamy z nakazem dopuszczenia do zamowienia wszystkich podmiotow, w tym niezdoinych do Jego

reaiizacji w naiezyty sposob, iub dopuszczenia wszystkich rozwiqzah Istniejqcych na rynku, w tym

nieodpowiadajqcych potrzebom zamawiajqcego. Zamawiaiacv w zwiazku z tvm. przyaotowuiac i

prowadzac postepowanie maze stawiac okresione wvmaaania - powinnv one iednak bvc adekwatne

do ceiow teao postepowania. W tvm kontekscie izba oparia sie takze na orzecznictwie Trvbunafu

Sprawiedliwosci Unii Europeiskiei. ktorv w iednvm z przefomowvch wvrokow ksztahuiacvch

te zasade zwrocit uwaae na test proporcionainosci, ktoreao przeprowadzenie ma wvkazac.

ze podeimowane dziafania sa niezbedne i adekwatne do wvbraneao ceiu (zob. wvrok z dnia

16 wrzesnia 1999 r. w sprawie nr C-414/97 Komlsia Europeiska przeciwko HIszpanil). Jak stusznie

wskazuje siq w doktrynie "zasada proporcionainosci wvmaaa nie testu porownania dwoch sprzecznvch

interesow, iecz dwustopniowei ocenv wprowadzoneao srodka: Czv przvimowanv srodek iest wiasciwv

dia osiaaniecia zakiadaneao ceiu? Jesii srodek iest wfasciwv i nadaie sie do reaiizacii ceiu. to czv nie

wvkracza poza to. co iest niezbedne. a tvm samvm czv nie iest on nadmiernv. czv inne srodki nie bvfvbv

wvstarczaiace do osiaaniecia pianowaneao efektu? Czvzatozoneao ceiu nie mozna osiaanacza pomoca

Innvch. mniei szkodiiwvch iub mniei inaeruiacvch srodkow?". Zamawiaiacv iest zobowiazanv zatem

zachowac niezbedna rownowaae miedzv interesem poieaaiacvm na uzvskaniu rekoimi naiezvteao

wvkonania zamowienia a interesem potencialnvch wvkonawcdw. ktorvch nie mozna przez

wprowadzenie nadmiernvch wvmaaah z adrv eilminowac z udziaiu w postepowania. W zwiqzku z tym

na etapie przygotowania postqpowania zasada proporcjonainosci przekiada slq na obowiqzek takiego

opisania przez zamawiajqcego warunkow udziatu w postqpowaniu, by byty one uzasadnione: wartosciq

zamowienia, charakterystykq, zakresem, stopniem ztozonosci iub warunkami reaiizacji zamowienia, a

takze by nie ograniczaty dostqpu do zamowienia wykonawcom dajqcym rqkojmiq naiezytego Jego
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wykonania. Ponadto w ocenie izbv obowiazklem zamawiaiaceao orzv ustalanlu wvmaaah stawianvch

wvkonawcom nie lest wvfacznie odniesienie sie do orzedmiotu zamowienia. ale rowniez ocena svtuacii

rvnkowei. Maiac oowvzsze no uwadze Izba uznata. ze zamawlalacv orzv konstruowanlu warunkow

udziatu w Dostepowaniu w odniesienlu do oostawionvch zarzutow nie odnidst sle do svtuacii rvnkowei

iaka uksztattowala sie w zwiazku z oostawionvmi warunkami orzez co oaraniczvl dosteo do zamowienia

wvkonawcom daiacvm rekoimie naiezvteao ieao wvkonania."

Ponadto Odwoluj^cy podnosi, ze Zamawiajqcy okreslajqc w sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.2.3. SIWZ (strony 5 i

6) warunek udziatu w post^powaniu dotycz^cy doswiadczenia jakim winien legitymowac sIq

wykonawca w ocenie Odwotujqcego jest sprzeczny z przyj^tq przez ustawodawc^ regulacjq zawartq w

art. 22d ust 1 ustawy, zgodnie z ktorq „oceniajqc zdoinosc tecbnicznq iub zawodowq wykonawcy,

zamawiajqcy moze postawic minimaine warunki dotyczqce wyksztakenia, kwaiifikacji zawodowych,

doswiadczenia, potencjaiu technicznego wvkonawcv iub osob skierowanvch orzez wvkonawce do

reaiizacii zamowienia. umoziiwiajqce reaiizacjq zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci."

Lektura przytoczonego przepisu pozwala stwierdzic, ze przygotowujqc postQpowanie Zamawiajqcy

zobligowany jest ocenic, a nastqpnie rozgraniczyc warunki na dotyczqce wtasciwosci wykonawcy (w

rozumieniu art. 2 pkt. 11) ustawy) Iub dotyczqce wtasciwosci osob skierowanych do realizacji

zamowienia.

Wqtpliwosc budzic nie powinno, ze kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie polegaiace na instalacii.

konfiguracii i utrzvmaniu okreslonvch technologii opisanvch orzez Zamawiaiaceao no. RedHat Linux

Enterprise Server dotvcza wtasciwoki osob skierowanvch do reaiizacii zamowienia. Warunek

dotyczqcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia o kwalifikacjach zawodowych,

doswiadczeniu i wyksztatceniu niezbqdnym do wykonania zamowienia okreslony zostat przez

Zamawiajqcego w sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.2.4. SIWZ (strony 6,7 i 8). W stosunku kazdei z osob opisanvch

w tresci ww. warunku Zamawlalacv wvmaaa wvkazania sie odpowiednim doswiadczeniem ..w zakresie

administrowania"(utrzvmania)

oraz ..kwalifikaciami w zakresie konfiguracii i instalacii" produktow i technologii IT rowniez wskazanvch

w sekcii V pkt. 1 ppkt. 1.2.3. SIWZ - warunku dotvczacvm doswiadczenia Wvkonawcv. Zatem

bezsprzecznvm lest, ze tworzac SIWZ Zamawlalacv pomieszat doswiadczenie osob skierowanvch do

reaiizacii zamowienia z doswiadczeniem Wvkonawcv. przez co okreslone w SIWZ warunki udziatu w

postepowaniu dubluia sie zawezaiac w sposob nieuprawnionv dosteo do zamowienia.

W tvm mieiscu zauwazvc nalezv. ze Odwotuiacv lest osoba prawna ustanowiona

na podstawie przeoisow Ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spotek handlowvch. Zatem nie

posiada fizvcznei mozliwosci nabvcia doswiadczenia w zakresie instalacii. konfiguracii

i utrzvmania (administrowania) okreslonvmi produktami Iub technologiami IT. albowiem umieietnosc

uczenia sie oraz wvkonvwania okreilonego rodzaiu prac lezv w wvtacznei wtasciwosci ludzi (osob

skierowanvch do reaiizacii zamowienia).

Odwotuiacv wskazuie rowniez. ze doswiadczenie Wvkonawcv w zakresie utrzvmania infrastrukturv

techniczno- svstemowei rozumiec nalezv szeroko. w szczegolnoki iako zbior procesow maiacvch na

celu zaoewnienie ciagtosci dziatania svstemu (w tvm utrzvmania srodowiska informatvcznego w ruchul

oraz mozliwosci efektvwnego korzvstania z niego przez uzvtkownikow. orzv czvm procesv sa
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uniwersalne dia svstemow bez wzgledu na ich architekture i wykorzvstvwane technologie. Rola

wvkonawcv jest umieietne powiazanie i skoordvnowanie tvch procesow w taki sposob, abv system

dziatat nieprzerwanie, na co wptywa wiele czynnikow m.in. zakres zamowienia, okres realizacii prac,

wielkosc zespotu oddelegowanego do realizacji zamowienia, warunki ptatnosci, narzuconv rezim SLA.

Wobec powyzszego niewqtpliwym jest, ze r^kojmie nalezytego wykonania zamowienia weryfikowanq

przez pryzmat doswiadczenia wykonawcy oceniac nalezy na wyzszym stopniu ogolnosci, w oderwaniu

od produktow i technologii IT, ktorych obstuga jest wytqcznq wtasciwosciq osob skierowanych do

realizacji zamowienia.

Podsumowanie

Biorqc pod uwag^ wszystkie argumenty wskazane w tresci odwotania przyjqc nalezy,

ze Zamawiajqcy dopuscit si^ naruszenia wszystkich wskazanych przepisow ustawy, opisujqc

w sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.2.3. SIWZ oraz w sekcji V pkt. 1 ppkt. 1.2.4. SIWZ wymagania w zakresie

doswiadczenia wykonawcy oraz osob skierowanych do realizacji zamowienia, czyni to

w sposob nieproporcjonalny oraz stara si^ dwa razy sprawdzic tq samq okolicznosc,

a CO za tym idzie w sposob nieuzasadniony zaw^zajq krqg potencjalnych wykonawcow, tym samym

naruszaj^c zasad^ uczciwej konkurencji oraz proporcjonalnosci warunkow do przedmiotu zamowienia.

Jednoczesnie odwotujqcy podnosi, ze okreslony w tresci zqdania mniej restrykcyjny warunek rowniez

pozwoli na ustalenie, ze wykonawca posiada dostateczny poziom zdolnosci

do realizacji zamowienia, przy czym nie dojdzie do nieuprawnionego wyeliminowania wykonawcow, w

tym Odwotujqcego, a Zamawiajqcy zawrze umowQ z podmiotem, zdolnym do zrealizowania

zamowienia co jest jednym z celow ustawy.

Majqc na uwadze powyzsze przedmiotowe odwotanie jest w petni zasadne i winno zostac

uwzgl^dnione, a przedstawione zgdania Odwotujqcego winny zostac zrealizowane.

Zatqczniki:

1. Dowod uiszczenia wpisu od odwotania

2. Petnomocnictwo

3. Dowod uiszczenia optaty za petnomocnictwo

4. Dowod dor^czenia kopi odwotania Zamawiaj^cemu

5. Odpis KRS Odwotujqcego

6. Kopia ogtoszenia o zamowieniu

7. Dowod publikacji SIWZ na stronie Zamawiajgcego.

ESKOM IT Sp. zo.o.
00-138 Warszawa, Zimna 2 lok. 24
tel. 22 100 55 80, fax 22 100 55 81

NIP: 5252458209
wvw.eskom.eu eskom@eskom.eu ̂
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Raiffeisen
POLBANK

Raiffeisen Bonk Polsko S.A,

ul. Grzybowsko 78, 00-844 Worszowa
http://www.raiffeisenpolbank.com

POTWIERDZENIE WYKONANEJ OPERACJI

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT

Nadawca

Nr rachunku

Nazwa banku

Nr ref. operacji

Rodzaj operaqi

Tytut operacji

Data

ksl^gowanla

Data operacji

Kwota

ESKOM IT SPOtKA Z

OGRANICZONA ODPOW
lEDZIALNOSCIA
UL. ZIMNA 2/24

00-138 WARSZAWA

54 1750 0009 0000 0000 3575 8852

RAIFF Centroia

Ml 82280000040318

Polecenie Przelewu Wystone/R-Oniine
Biznes

Wpis od odwotonia ESKOM. CSIOZ -
zn

ok sprowy WZR270.118.2018

16-08-2018

16-08-2018

-15 000,00 PLN

Odblorca Urzqd Zam6wien Publicznych

Nr rachunku 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Nazwa banku NBP O/Okr.AV-wa 10101010

Data wystawienia dokumentu: 16-08-2018, 11:12:32
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga piecz^ci ani podpisu.
Dokument sporzqdzony na podstawie art. 7 Ustowy Prowo Bonkowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z pozniejszymi zmiancmi)

*koszt potqczenia - cena 1 impulsu + VAT wg taryfy TP S.A.
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Warszawa, dnia 09.08.2018 r.

ESKOM ITSp. zo.o.

ul. Zimna 2 lok. 24

00-138 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Putawska 543, 02-844 Warszawa

PELNOMOCNICTWO

Dziatajqc w imieniu firmy ESKOM IT Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie przy ul. Zimnej nr 2 lok. 24, kod:

00-138 wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000332007 przez Sqd Rejonowy dia

m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, NIP:

5252458209, REGON: 141946570, dalej„ESKOM"

Upowazniam Pana Krzysztofa Golenia legitymujqcego si^ dowodem osobistym (seria AVH Nr 570965)

do sktadania wszelkich oswiadczen woli i wiedzy oraz dokonywania czynnosci przewidzianych

przepisami prawa, sktadania wnioskow, wyjasnieh i przedktadania dokumentow w imieniu i na rzecz

mocodawcy jakie okazq si^ niezb^dne w zwiqzku z prowadzonq przez mocodawcQ dziatalnosciq

gospodarczy pod nazwy ESKOM IT Sp. z o.o. z siedziby w Warszawie, w szczegolnosci do:

1) Podpisywania i sktadania wnioskow i ofert w postypowaniach o udzielenie zamowienia

publicznego oraz w przetargach niepodlegajycych Prawu zamowieri publicznych,

2) Wystypowania w imieniu mocodawcy w przetargach prowadzonych w formie elektronicznej

(w tym do reprezentowania ESKOM w licytacjach i aukcjach elektronicznych);

3) Podpisywania umow oraz zamowieh,

4) Poswiadczania w imieniu ESKOM dokumentow za zgodnosc z oryginatem,

5) Prowadzenia wszelkiej korespondencji w ramach postypowah, w tym udzielania wyjasnieh

tresci ztozonych ofert i uzupetniania dokumentow dotyczycych ofert;

6) wnoszenia przystugujycych ESKOM srodkow ochrony prawnej (w szczegolnosci odwotania do

Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, skargi do wtasciwego Sydu Okrygowego),

7) Wszelkich innych czynnosci, jakie okazy siy niezbydne do wypetnienia celu niniejszego

petnomocnictwa.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych petnomocnictw.

Niniejsze petnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreslony i moze bye odwotane w kazdym

czasie.

Rober>Glod^wski eskOM IT sp.zo.o.
00-138 Warszawa, Zinnna 2 lok.
tel. 22 100 55 80, fax 22 100 55 81

;sZaiYydU2 nip: 5252453209
www.eskom.eu eskorn@eskom.eU5

Warszawa, Zinnna 2jojc 24

Wikp£«^

ESKOM IT Sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 24, wpisang do KRS pod numerem 0000332007 przez Sgd Rejonowy dIa M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydziai Gospodarczy NIP:

5252458209, REGON: 141946570, z kapitatem zakladowym 100.000 zt adres biura: ul. Putawska 543, 02-844 Warszawa

tel.: +48 22 100 55 80 | fax: +48 22 100 55 81 eskom@eskom.eu | www.eskom.eu



Raiffeisen
POLBANK

Raiffeisen Bank Polsko S.A.

ul. Grzybowsko 78, 00-844 Worszawo
http://www.raiffeisenpolbank.com

POTWIERDZENIE WYKONANEJ OPERACJI

ZLECENIODAWCA BENEFICJENT

Nadawca

Nr rachunku

Nazwa banku

Nr ref. operacji

Rodzaj operacji

Tytul operacji

Data

ksifgowania

Data operacji

Kwota

ESKOM IT SPOtKA Z Odbiorca

OGRANICZONA ODPOW
IEDZIALNOSCIA
UL. ZIMNA 2/24

00-138 WARSZAWA Nr rachunku

54 1750 0009 0000 0000 3575 8852 Nazwa banku

RAIFF Centroia

Ml 82280000040319

Polecenie Przelewu Wystone/R-Oniine
Biznes

Optoto skorbowo za petn. DIa Krzysz
tofo Goienio

16-08-2018

16-08-2018

-17,00 PLN

Dzieinico Mokotow m.st. Worszowy
Rakowiecko 25/27

Worszowa

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

BH RCR/Olsztyn 10301508

Data wystawienia dokumentu: 16-08-2018, 11:11:09
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga piecz^ci ani podpisu.
Dokument sporzqdzony na podstawie art. 7 Ustowy Prowo Bonkowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z pozniejszymi zmianomi)

*koszt potqczenia - cena 1 impulsu + VAT wg taryfy TP S.A.
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Wydruk informaqi pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraing Informaqg, nie wymaga podpisu i pieczgci.

CENTRALNA INFORMAOA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzien 02.08.2018 godz. 11:37:20

Numer KRS: 0000332007

Informacja odpowiadaj^ca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSI^BIORCOW

Data rejestraqi w Krajowym Rejestrze Sgdowym 23.06.2009

Ostatni wpis Numer wpisu

Sygnatura akt

Oznaczenie sgdu

15 I Data dokonania wpisu

WA.XII NS-REJ.KRS/28403/17/211

06.06.2017

SAD RBONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAt GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

l.Oznaczenie formy prawnej SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Z.Numer REGON/NIP REGON: 141946570, NIP: 5252458209

3.Firma, pod ktorg spolka dziala ESKOM IT SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4. Dane o wczesniejszej rejestraqi

S.Czy przedsigblorca prowadzl dzlatalnosc TAK

gospodarcz^ z Innyml podmiotami na

podstawie umowy spolkl cywilnej?

6.Czy podmlot posiada status organizaqi NIE

pozytku pubiicznego?

l.Siedziba

Z.Adres

3.Adres poczty eiektronicznej

4.Adres strony internetowej

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc.

WARSZAWA

ul. ZIMNA, nr 2, lok. 24, miejsc. WARSZAWA, kod 00-138, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddzlafy

Brak wpisow



Llnformacja o zawardu iub zmianach

umowy spoiki

Rubryka 4 - Informacje o umowie
10.06.2009 R. - NOTARIUSZ MARIA KOKOSZCZYNSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W

WAR5ZAWIE, AL. SOUDARNOSCI 117 LOK.601, REP. A NR 2027/2009

21.11.2011 R. - REP. A NR 3893/2011 - NOTARIUSZ MARIA KOKOSZCZYNSKA, KANCELARIA

NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOSCI 117 LOK. 601

ZMIANA:

§2, §8 UST. 1.

03.10.2014, REP. A NR 358/2014, Z-CA NOTARIALNY MACIEJ SZCZ^SNY KANCELARIA

NOTARIALNA GRZEGORZ SIKORA NOTARIUSZ W PIASECZNIE, ZMIANA §15.2

AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.10.2015 R., REPERTORIUM A NR 46/2015, NOTARIUSZ

GRZEGORZ SIKORA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, UL. PUtAWSKA 45 LOK. 48

ZMIANA §15 UST. 2

10.06.2016, REP.A NR 1853/2016, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ SIKORA MACIEJ

SZCZ^SNY NOTARIUSZE S.C., UL.PULAWSKA 45 LOK.48, 05-500 PIASECZNO, ZMIANA §7 UST.l

PKT 3, §9, SKREkONO §15 UST.3

14.11.2016R., REP.A NR 4053/2016, NOTARIUSZ MACIEJ SZCZ^SNY, KANCELARIA

NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA: §9, §14 UST.2 UMOWY SPOLKI, DODANIE §14 UST.8

UMOWY SPOLKI

Rubryka 5

l.Czas, na jaki zostata utworzona spolka NIEOZNACZONY

Z.Oznaczenie pisma innego niz Monitor

Sgdowy i Gospodarczy, przeznaczonego do

ogloszen spoiki

3.Wsp6lnlk moze mlec:

4.Czy statut przyznaje uprawnlenia

osobiste okreslonym akcjonariuszom Iub

tytuly uczestnictwa w dochodach Iub

majgtku spotki nie wynikajgcych z akcjl?

S.Czy obllgatorlusze majg prawo do

udzlaldw w zysku?

WI^KSZA LICZB^ UDZIAtOW

Rubryka 6 - Sposob powstania spoiki

Brak wpisow

Rubryka 7 - Dane wspolnikow

l.Nazwisko / Nazwa Iub firma NIKLEWICZ

Z.Imiona SEBASTIAN TOMASZ

3.Numer PESEL/REGON 73030203790

4.Numer KRS

S.Posiadane przez wspolnika udziaty 70 UDZIALOW 0 LACZNEJ WARTOSCI 35.000,00 ZL

6.Czy wspolnik posiada catosc

udziaidw spoiki?

NIE

l.Nazwisko / Nazwa Iub firma NIKLEWICZ

Z.Imiona EWA



B.Numer PESEiyREGON 74080508200

4.Numer KRS

S.Posiadane przez wspolnlka udzlaty 70 UDZIAtOW 0 tACZNB WARTOSCI 35.000,00 Zli

e.Czy wspolnik poslada catosc NIE

udziatow spotki?

l.Nazwisko / Nazwa lub firma GtiODOWSKI

2.Imiona ROBERT

S.Numer PESEiyREGON 75082513814

4.Numer KRS

S.Posiadane przez wspolnika udzialy 60 UDZIAtOW 0 tACZNEJ WARTOSCI 30.000,00 Zt

e.Czy wspoinik posiada catosc

udziatow spotki?

NIE

l.Wysoko^ kapitalu zaktedowego

Rubtyka 8 - Kapitsf spotki

100 000,00 ZL

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisow

Rubt7ka 9 - Nie dotyc2Y

Brak wpisow

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Dzial 2

l.Nazwa organu uprawnlonego do

reprezentowania podmiotu

2.Spos6b reprezentaqi podmiotu

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentaqi podmiotu

ZARZAD

DO SKtADANIA OSWIADCZEN WOQ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKOW MAJATKOWYCH I

NIEMADATKOWYCH SPOtKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPOtKI UPRAWNIONY JEST KAZDY

CZtONEK ZARZADU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1

Dane osob wchodz^cych w sktad organu

l.Nazwisko / Nazwa iub Firma NIKLEWICZ

Z.Imiona SEBASTIAN TOMASZ

3.Numer PESEl/REGON 73030203790

4.Numer KRS

S.Funkqa w organic reprezentujqcym PREZES ZARZADU



6.Czy osoba wchodz^ca w sWad

zarzqdu zostala zawieszona w

czynnosciach?

7.Data do jakiej zostala zawieszona

l.NazwIsko / Nazwa lub FIrma

Z.Imiona EWA

3.Numer PESEL/REGON 74080508200

4.Numer KRS ♦ ***

NIKLEWICZ

5.Funkqa w organle reprezentujgcym

6.Czy osoba wchodzgca w sWad

zarzgdu zostaia zawieszona w

czynnokiach?

Z.Data do jakiej zostata zawieszona

l.Nazwisko / Nazwa lub Firma

Z.Imiona

3.Numer PESEL/REGON

d.Numer KRS

5.Funkqa w organie reprezentujgcym

6.Czy osoba wchodzgca w sklad

zarzgdu zostaJa zawieszona w

czynnoraach?

y.Data do jakiej zostala zawieszona

WICEPREZES ZARZADU

NIE

GtODOWSKI

ROBERT

75082513814

****

WICEPREZES ZARZADU

NIE

l.Nazwisko / Nazwa iub Firma JANKOWSKI

Z.Imiona DARIUSZ

3.Numer PESEL/REGON 71102805132

4.Numer KRS

S.Funkqa w organie reprezentujgcym

e.Czy osoba wchodzgca w sklad

zarzgdu zostata zawieszona w

czynnosciach?

Z.Data do jakiej zostata zawieszona

WICEPREZES ZARZADU

NIE

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisow

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisow

Dzial 3

l.Przedmiot przewazajgcej dziatalnosci

przedsigbiorcy

Z.Przedmiot pozostatej dziatalnoki

Rubryka 1 - Przedmiot dziatalnoki

1  62, 03, Z, DZIAIiALNOSC ZWIAZANA Z ZARZADZANIEM URZADZENIAMIINFORMATYCZNYMI

1  62, 01, Z, DZIAfiALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM



przedsi^biorcy 62, 02, Z, DZIAIALNOSC ZWIAZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

62, 09, Z, POZOSTAtA DZIAtALNOSC UStUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII

INFORMATYCZNYCH I KOMPLTTEROWYCH

63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZADZANIE STRONAMIIMTERNETOWYMI (HOSTING)

I PODOBNA DZIAEALNOSC

63, 12, Z, DZIAtALNOSC PORTALIINTERNETOWYCH

63, 99, Z, POZOSTAEA DZIAtALNOSC UStUGOWA W ZAKRESIE INFORMAQI, GDZIE INDZIB

NIESKLASYFIKOWANA

66, 19, Z, POZOSTAtA DZIAtALNOSC WSPOMAGAJACA UStUGI FINANSOWE, Z WYtAiCZENIEM

UBEZPIECZEN I FUNDUSZOW EMERYTALNYCH

96, 09, Z, POZOSTAtA DZIAtALNOSC UStUGOWA, GDZIE INDZIE3 NIESKLASYFIKOWANA

46, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTEROW, URZADZEN PERYFERYJNYCH I
OPROGRAMOWANIA

Rubryka 2 - Wzmianki o zlozonych dokumentach

Rodzaj dokumentu

l.Wzmianka o ztozeniu

rocznego sprawozdania

finansowego

Nr kolejny w Data ziozenia

polu

1  14.07.2010

25.06.2012

11.07.2013

15.07.2015

06.06.2016

06.06.2016

11.07.2016

3.Wzmianka o ztozeniu uchwaty

lub postanowienia o

zatwierdzeniu rocznego

sprawozdania finansowego

4.Wzmianka o ztozeniu

sprawozdania z dzialalnoid

podmiotu

31.05.2017

Za okres od do

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2011 -31.12.2011

01.01.2012 - 31.12.2012

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

01.01.2009 -31.12.2009

01.01.2011 -31.12.2011

01.01.2012-31.12.2012

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

01.01.2011 -31.12.2011

01.01.2012-31.12.2012

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitatowej

Brak wpisow



Rubryka 4 - Przedmiot dziatalnosci statutowej organizaqi pozytku publicznego

Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja p dnju koncz^cym rok obrotowy

l.Dzien koncz^cy pierwszy rok obrotowy, 31.12.2009

za ktoty naleiy ztozyc sprawozdanie

finansovve

Dzial 4

Rubryka 1 - Zaiegloki

Brak wpisow

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadtosci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadlosciowe albo o zabezpieczeniu maj^tku dtuznika w post^powaniu w przedmiocie ogtoszenia upadtosci albo

w postQpowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post^powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisow

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekuqi z uwagi na fakt, ze z egzekuqi nie uzyska si?

sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych

Brak wpisow

Dzial 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisow

Dzial 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisow

Rubryka 2 - InfOrmaqe o rozwigzaniu lub uniewaznieniu spoiki



Rubryka 3 - Nie dotyczy

Rubryka 4 - Informacja o pot^czeniu, podziale lub przeksztatceniu

Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja o post^powaniu upadtosdowym

Brak wpisow

Rubryka 6 - Informacja o postQpowaniu ukladowym

Brak wpisow

Rubryka 7 - Informacje o post^powaniach restrukturyzacyjnych , o post^powaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzaqi

Brak wpisow

Rubryka 8 - Informacja o zawleszeniu dzialalnosci gospodarczej

Brak wpisow

data sporz^dzenia wydruku 02.08.2018

adres strony internetowej, na ktorej sq dost^pne informaqe z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/ucll?url=TED:NOTICE:341877-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usiugi informatyczne: konsultacyjne,

opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2018/S 149-341877

Ogtoszenie o zamowieniu

Ustugi

Legoil Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: instvtucja zamawiaje^ca

1.1) Nazwa i adresy

Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia

ul. Stanisiawa Dubois 5A

Warszawa

00-184

Polska

Osoba do kontaktdw: Tomasz Banas

E-mail: wzp@csioz.gov.pl

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Gidwny adres: www.csioz.gov.pl

1.2) informacja o zcundwieniu wspdinym

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost^p do dokumentow zamowienia mozna uzyska6 bezpiatnie pod

adresem: www.csioz.gov.pl

Wi?cej informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaiu w post^powaniu nalezy przesylac na adres podany powyzej

1.4) Rodzsy instytucji zamawicy^cej

Inny rodzaj: jednostka budzetowa

1.5) Gtdwny przedmiot dziatcUnosci

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkosc lub zakres zamdwienia

11.1.1) Nazwa:

^wiadczenie uslugi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4
wraz z instalacj^ i konfiguracj^ podsystemow.

Numer referencyjny: WZP.270.118.2018

11.1.2) Gtowny kod CPV

72000000

11.1.3) Rodzey zamdwienia

Usiugi
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11.1.4) Krotki opis:

Przedmiotem zamowienia jest ̂ wiadczenie usJugi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) wraz z
instalacj^ i konfiguracj^:

1) Systemu KRDK,

2) Podsystemdw Projektow P2 (SA)

3) Podsystemow Projektdw P4.

11.1.5) SzacunkowacalkowitawartoSc

Warto^c bez VAT: 12 735 698.92 PLN

11.1.6) Informacje o cz^sciach

To zamowienie podzielone jest na cz^sci: nie

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

72253200

11.2.3) Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL911

11.2.4) Opis zamowienia:

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zai^czniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia, zwanej dalej „SIWZ" - Opis przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca zobowi^any jest zrealizowac zambwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

umowy stanowi^cym Zal^cznik nr 2 do SIWZ.

11.2.5) Kryteria udzieienia zambwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzieienia zambwienia; wszystkie kryteria sq wymienione tyiko w dokumentacji

zambwienia

11.2.6) Szacunkowawartosc

Wartobc bez VAT: 6 367 849.46 PLN

11.2.7) Okres obowi^ywania zamowienia, umowy ramowej iub dynamicznego systemu Zcikupbw

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zambwienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowien:

Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc udzieienia zambwien, o ktbrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

w zakresie i na warunkach, na jakich zostanie udzielone zambwienie podstawowe. Maksymalna wartosc

zambwienia, o ktbrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp wynosi 6 367 849,46 PLN.

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza si? skladanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W ramach przedmiotu zambwienia Zamawiaj^cy przewiduje zastosowanie opcji, o ktbrej mowa w art. 34 ust. 5

ustawy Pzp.

1) Zamawiaj^cy przewiduje zastosowanie opcji w zakresie rozpocz?cia i zakonczenia bwiadczenia usiug. W

zakresie rozpocz?cia bwiadczenia usiugi znajduje si? przyj?cie odpowiedzialnobci za utrzymanie od innego

podmiotu (w szczegblnobci od Zamawiaj^cego) i rozpocz?cie bwiadczenia usiug. W zakresie zakortczenia
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usiugi znajduje si§ przekazanie odpowiedzialnosci za utrzymanie Zamawiaj^cemu (w szczegolno^ci innemu
podmiotowi) i zakonczenie swiadczenia usiug.

2) Powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu przez Zamawiaj^cego z prawa opcji nast^puje poprzez udzielenie
Zlecenia, ktore b^dzie realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy. Zamawiaj^cy jest uprawniony zlecac
zamowienia opcjonalne podczas trwania Umowy, a Wykonawca jest zobowiqzany do ich realizacji.

3) Zlecenie przez Zamawiaj^cego zamowien opcjonalnych, o ktorych mowa w § 2 Umowy, jest uprawnieniem
Zamawiaj^cego, z ktorego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowi^ek realizacji zamowienia
opcjonalnego. Wykonawcy nie przysiuguje roszczenie finansowe w przypadku nie skorzystania przez
Zamawiaj^cego z prawa opcji lub skorzystania w niepelnym zakresie.

4) Zamowienia opcjonalne mog^ bye zlecane, realizowane i rozliczane wyl^cznie w terminie wykonania
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

11.2.12) Informacje na temat kat£Jog6w eiektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskieJ
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: nie

11.2.14) informacje dodatkowe

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania do dnia 30.11.2020 roku.

Sekcja Hi: informacje o charakterze prawnvm. ekonomicznvm. finansowvm i technicznym
111.1) Warunki udzialu

111.1.1) ZdolnoSd do prowadzenia dziafalnoSci zawodowej, w tym wymogi zwi^ane z wpisem do rejestru
zawodowego iub handiowego

Wykaz i krotki opis warunkdw:

Zamawiaj^cy nie opisuje i nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

111.1.2) Sytuacja ekonomiczna 1 finansowa

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytow^ w wysokosci

nie mniejszej, niz 2 000 000,00 PLN (siownie zfotych: dwa miliony 00/100).

Wykonawca przedstawi informacj? banku lub spdfdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzajqcej

wysoko^c posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wcze§niejszym

niz 1 miesi^c przed uplywem terminu sktadania ofert w wysokosci nie mniejszej niz kwota okreslona w rozdz.

V.1.2.2 SIWZ.

111.1.3) Zdpliro^d ^woddvfre
Kryteria' kwdlfikacji zgodnie ?\ddRum^^^ z^dwienia

III.1.5) informacje o zamowleniach zastrzezonych

111.2) Warunki dotycz^ce zamowienia

111.2.1) informacje dotycz^ce okredlonego zawodu

111.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowi^any jest zrealizowac zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy

stanowi^cym Zai^cznik nr 2 do SIWZ. Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej
umowy w sposob i na warunkach szczegdiowo opisanych we wzorze umowy.

111.2.3) informacje na temat pracownikow odpowiedziainych za wykonanie zamowienia

Sekcja iV: Procedura

IV. 1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwi^ah lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV. 1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumlenia w sprawie zamowied rz^dowych (GPA)

Zamowienie jest obj^te Porozumieniem w sprawie zamowien rz^dowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycz^ca przedmiotowego postQpowania

iV.2.2) Termin skfad£mia ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu

Data: 13/09/2018

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysfania zaproszen do sktadania ofert lub do udziafu wybranym kandydatom

IV.2.4) J^zykl, w ktdrych mozna sporz^dzad oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent b^dzie zwi^any oferty

Okres w miesi^cach: 2 (od ustalonej daty skladania ofert)

IV.2.7) WarunkI otwarcia ofert

Data: 13/09/2018

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Centrum Systemow Informacyjnych ochrony Zdrowia, ul. Stanislawa Dubois 5A, 00-184 Warszawa, pi^tro I,

pok. 132c.

Sekcja VI: Informacje uzupelniaje^ce

VI.1) Informacje o powtarzaj^cym si^ charakterze zamdwienia

Jest to zamdwienie o charakterze powtarzajqcym si?: nie

VI.2) Informacje na temat procesow elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

do wysokosci 100 % wartodci zamdwienia podstawowego. Wartodd zamdwienia o ktdrym mowa w art. 67 ust.

Ipkt 6 ustawy Pzp wynosi: 6 367 849,46 PLN.

II. Wymagania dotycz^ce wadium zostaly opisane w rozdziale VIII SIWZ. Wykonawca zobowi^any jest wniesc

wadium w wysokodci 158 000,00 PLN (slownie ziotych: sto pi?ddziesi^t osiem tysi?cy 00/100) przed uplywem

terminu skladania ofert.

III. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowi^any b?dzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % wartodci calkowitego

wynagrodzenia brutto umowy.

IV. W nawi^aniu do Sekcji IV.2.6) - „Minimalny okres, w ktdrym oferent b?dzie zwi^any oferty" - Zamawiaj^cy

informuje, ze za 2 (dwa miesi^ce) nalezy przyj^c 60 dni.

V. Warunki dotycz^ce Sekcji III.1.3) Zdolnodd techniczna i kwalifikacje zawodowe zostaly opisane w rozdziale

V.1.2.3 SIWZ.

VI. Wykaz odwiadczeti lub dokumentdw, potwierdzaj^cych spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz

brak podstaw wykluczenia zostaly okreslone w rozdziale VI SIWZ.
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VII. Zamawiajqcy skorzysta z przepisu art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a nast§pnie
zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w post^powaniu. Zamawiaj^cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?,
ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie
aktualnych na dziert ziozenia oswiadczen lub dokumentbw wymienionych w rozdziale VI pkt 6 SIWZ.
VIII. Centrum Systembw Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzib^ w Warszawie przy ul. Stanislawa Dubois
5A, 00-184 Warszawa (dalej: „CSIOZ") przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie
do udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego, znajduj^ce si? w publicznie dost?pnych
rejestrach (Krajowy Rejestr Sqdowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej RP, Krajowy
Rejestr Karny) w celu prowadzenia post?powan w sprawie zambwienia publicznego na postawie przepisow
ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z pozn. zm.). Wsrbd tych
informacji mog^ pojawic si? dane, ktbre na gruncie Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: „0g6lne Rozporz^dzenie" lub „RODO"), maj^ charakter danych osobowych.
W bwietle powyzszego CSIOZ informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych (dalej: ,Administrator") jest Centrum Systembw Informacyjnych Ochrony
Zdrowia z siedzib^ w Warszawie przy ul. Stanislawa Dubois 5A, 00-184 Warszawa, REGON: 001377706, NIP:

5251575309, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP, tel. 22 507 09 27, e-mail: biuro@csioz.gov.pl

2) W sprawach zwi^anych z Pani/Pana danymi prosz? kontaktowab si? z Inspektorem Ochrony Danych,
kontakt pisemny za pomoc^ poczty tradycyjnej na adres: lOD CSIOZ, 00-184 Warszawa, ul. Stanislawa Dubois
5A; e-mail: iod@csioz.gov.pl , tel. 22 597 09 94

3) Dane osobowe zawarte w ofertach s^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie

jest niezb?dne do wypelnienia obowi^ku prawnego ci^^cego na administratorze. Celem przetwarzania
danych osobowych jest prowadzenie w imieniu wlasnym zambwieh publicznych. Przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby ww. post?powah miebci si? w zakresie dzialalnobci statutowej CSIOZ. Przetwarzanie

tych danych jest niezb?dne, aby CSIOZ moglo prawidlowo wypelniac nalozone na nie obowi^ki.

VI .4) Procedury odwdawcze

Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej

Post?pu 17A

Warszawa

02-767

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Vl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI .4.3) Skladanie odwotan

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwolah:

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego

zamowienia oraz poniosi lub moze poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisow
ustawy Pzp przysluguj^ brodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dia post?powart

powyzej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz SIWZ ptzysluguj^ rdwniez organizacjom
wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Vl.4.4) Zr6d(o, gdzie mozna uzyskad informacje na temat sktadania odwotad

Krajowa Izba Odwolawcza

Post?pu 17A

Warszawa

02-767

Polska

Tel.; +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:

02/08/2018
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