
Zakup usługi asysty technicznej 

Numer ogłoszenia: 136425 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie , ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi asysty technicznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest zakup usługi asysty technicznej, w rozbiciu na 3 zakresy, zgodnie z opisem 

zawartym w załączniku nr 3 do siwz/załączniku do wzoru umowy. Przedmiot zamówienia 

obejmuje: świadczenie asysty technicznej dla posiadanych przez Zamawiającego macierzy 

(standaryzacja oprogramowania) - dotyczy zakresu nr I, świadczenie asysty technicznej dla 

posiadanego przez Zamawiającego systemu backup IBM (standaryzacja oprogramowania) - 

dotyczy zakresu nr II, świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania do wirtualizacji - dotyczy zakresu nr III. Serwis wsparcia technicznego 

świadczony będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od 08:00 do 16:00.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.63.00-1, 72.25.00.00-2, 72.25.32.00-5. 



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2019. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: a) Zakres I - 

2.400,00 zł, (słownie dwa tysiące czterysta złotych 00/100), b) Zakres II - 1.400,00 zł, 

(słownie jeden tysiąc czterysta złotych 00/100), c) Zakres III - 1.500,00 zł (słownie jeden 

tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Województwa 

Śląskiego w: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1, 40-

121 Katowice nr 37 1240 6292 1111 0010 5063 8458 tytuł przelewu: Wadium w 

postępowaniu OP-ZP.272.1.00041.2016.MG b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach 

ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. W 

przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: Wadium do 

przetargu OP-ZP.272.1.00041.2016.MG na zakup usługi asysty technicznej w Kancelarii 

Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 

46, pok. 164. 4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 5. 

Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - 

nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 

pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 



ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - 

nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 

pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - 

nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 

pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - 

nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 

pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - 

nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 

pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek spełniają łącznie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymienione 

w pkt III.4.1) składają w taki sposób, aby potwierdzało łączne spełnianie warunków, o 

których mowa w pkt III.3). Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.4.2) i 

III.4.4) składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Jeżeli w kraju 

miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie 



wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od 

towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Dokonanie zmiany umowy 

w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego 

zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia 

propozycji zmiany przez Zamawiającego. - dotyczy zakresu nr I 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: 
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=616&id=1466678536&id_menu=90 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych, 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

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

ofert: 22.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

Kancelaria Ogólna, pokój 164, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 



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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na 

podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4.2). Nie 

wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Ww. warunek każdy z podmiotów 

oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: Dla zakresu nr I: Cena brutto: 90%, Przegląd macierzy w okresie 

obowiązywania umowy wraz z czyszczeniem oraz przedstawieniem raportu stanu 

technicznego macierzy wraz z jej elementami: 10% Dla zakresu nr II: Cena brutto: 80%, 

Wydłużenie okresu wsparcia technicznego: 20% Dla zakresu nr III: Cena brutto: 90%, 

Bezpłatne szkolenie: 10%. 3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany: a) dla Zakresu I -

od 01.09.2016 r. (lub od pierwszego dnia miesiąca następującego po podpisaniu umowy i 

protokołu odbioru) do dnia 31.12.2019 r. b) dla Zakresu II - od dnia 01.12.2016 r. (zgodnie ze 

złożona ofertą, jednak nie krócej niż przez okres 12 miesięcy). c) dla Zakresu III - od dnia 

zawarcia umowy do dnia 01.08.2017 r.. 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie asysty technicznej dla posiadanych przez 

Zamawiającego macierzy (standaryzacja oprogramowania). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie asysty technicznej dla posiadanych przez 

Zamawiającego macierzy (standaryzacja oprogramowania) zgodnie z opisem 

zawartym w załączniku nr 3 do siwz/załączniku do wzoru umowy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.63.00-1, 72.25.00.00-2, 72.25.32.00-

5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2019. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. przegląd macierzy w okresie obowiązywania umowy wraz z czyszczeniem 

oraz przedstawieniem raportu stanu technicznego macierzy wraz z jej 

elementami - 10 

 



CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez 

Zamawiającego systemu backup IBM (standaryzacja oprogramowania). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez 

Zamawiającego systemu backup IBM (standaryzacja oprogramowania) zgodnie z 

opisem zawartym w załączniku nr 3 do siwz/załączniku do wzoru umowy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.63.00-1, 72.25.00.00-2, 72.25.32.00-

5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.12.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. Wydłużenie okresu wsparcia technicznego - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez 

Zamawiającego oprogramowania do wirtualizacji. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez 

Zamawiającego oprogramowania do wirtualizacji zgodnie z opisem zawartym w 

załączniku nr 3 do siwz/załączniku do wzoru umowy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.63.00-1, 72.25.00.00-2, 72.25.32.00-

5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.08.2017. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. bezpłatne szkolenie - 10 

 


