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OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM 

Nr post.: 44/PN/2022/2/PS 

PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-471), przy 

ul. Diamentowej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-

nego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373975, NIP: 5252496523, REGON 

142745572, o kapitale zakładowym w wysokości 9 995 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów 

dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), (adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 25, 01-224 War-

szawa), dalej „Zamawiający” 

zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zawarcie umowy ramowej na 
dostawy sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis sp. z o.o. 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem przepisów ustawy 
PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.). 
 
Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych z Wykonawcami świadczącymi do-
stawy w przedmiocie niniejszego Ogłoszenia, na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
wyczerpania łącznej maksymalnej wartości przedmiotu umowy w zależności od tego, które z wymienio-
nych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 
Tabela 1 

Szacowana ilość sprzętu komputerowego przewidywanego do zamówienia w pierwszych 12 
miesiącach od daty zawarcia umowy 

Szacowana ilość Rodzaj sprzętu komputerowego 

500 szt. 
Komputer przenośny / SFF / AiO / Thin Client / 

monitor 

 
Postępowanie będzie prowadzone w podziale na III części: 

• Część I – Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu komputerowego producenta Dell dla Za-

mawiającego, 

• Część II – Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu komputerowego producenta HP dla Za-

mawiającego, 

• Część III – Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu komputerowego producenta Lenovo dla 

Zamawiającego, 

 
Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo. 

• I ETAP – kwalifikacja na zasadach przetargu nieograniczonego polegająca w szczególności na 
zweryfikowaniu Wykonawców pod względem wykazania się niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia potencjałem technicznym i ekonomicznym;  
 

• II ETAP – porównanie ofert cenowych Wykonawców zakwalifikowanych po I Etapie, na zasadach 
przetargu ograniczonego wraz z negocjacjami z zachowaniem zasad konkurencji. 

 
I. Zasady udziału Wykonawcy w I Etapie postępowania: 

1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki udziału 
w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu konsorcjum dwóch lub więcej 
Wykonawców. 

3. Dokumenty złożone w I Etapie przez Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określo-
nych w niniejszym Ogłoszeniu zostaną odrzucone. 

4. Dokumenty powinny być podpisane przez osoby należycie umocowane do reprezentowania 
Wykonawcy. Podpisy na Dokumentach oraz załącznikach powinny być opatrzone pieczęcią 
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imienną lub czytelnym imieniem i nazwiskiem lub podpisane podpisem elektronicznym, tak, 
aby możliwe było zidentyfikowanie osoby składającej podpis. 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dostar-
czonych dokumentów, w zakresie pkt. II. 1 i 3 ppkt. 1- 3 - z zastosowaniem formuły spełnia/nie-
spełna, w zakresie pkt II. 2 wg. kryteriów określonych w treści niniejszego Ogłoszenia. 

6. Na podstawie dokonanej oceny ważnych, spełniających warunki udziału w postępowaniu na-
desłanych dokumentów, w I Etapie planuje się wybrać nie więcej niż czterech Wykonawców 
dla każdej z części postępowania, których dokumenty spełniają wymagania określone w Ogło-
szeniu oraz uzyskają najwyższe oceny punktowe. 

7. Wykonawcy wybrani w I Etapie zostaną zaproszeni do udziału w II Etapie postępowania. 
8. Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w II Etapie postępowania Zamawiający przekaże 

SWZ wraz ze wzorem umowy, które będą stanowiły podstawę do opracowania oferty cenowej. 
9. Wybór Wykonawców (podpisanie umów) planowany jest na pierwszą połowę grudnia 2022 r., 

przy czym Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie. 
10. Zamawiający planuje podpisać umowę z co najmniej jednym Wykonawcą dla każdej części 

Postępowania. 
11. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyn na każdym jego eta-

pie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania. 
 
II. Opis spełniania warunków udziału w I Etapie postępowania 

1. Posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamó-
wienia 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest dostar-
czyć kopię aktualnego certyfikatu poświadczającego, że Wykonawca posiada status autory-
zowanego partnera wiodącego producenta sprzętu komputerowego (Dell, Lenovo, HP) na jed-
nym z dwóch najwyższych poziomów. 

 
2. Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego, 

organizacyjnego i osobowego 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać: 
posiadanie doświadczenia w realizacji dostaw sprzętu komputerowego w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania dokumentów, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie sprzętu kom-
puterowego w postaci laptopów, AiO, komputerów SFF, komputerów Thin Client lub monito-
rów, o wartości co najmniej 250 000 złotych netto każda. Przez jedną dostawę Zamawiający 
rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy dostawy lub jednej umowy wykonaw-
czej (zamówienia wykonawczego) do umowy ramowej. 
 
Wykaz zrealizowanych/realizowanych dostaw należy sporządzić wg. wzoru stanowiącego Za-
łącznik nr 1 do Ogłoszenia. 
 
Do wykazu należy dołączyć dowody czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane 
należycie przy czym dowodami są: 
1. Referencje oraz poświadczenia należytego wykonania potwierdzające należytą realizację 

wskazanych przez Wykonawcę dostaw, 
2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej. 
 

3. Posiadanie niezbędnego potencjału finansowego 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest dostar-
czyć następujące dokumenty: 
1) aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania dokumentów; 
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2) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewi-
dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcze-
śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania dokumentów; 

3) kopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na sumę gwarancyjną min. 1 000 000 zł (jeden milion złotych). 

4) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy lub innego właściwego rejestru / 
Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); 

5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące załącznik nr 2 
do Ogłoszenia. 

 
III. Kryterium oceny 

Dokumenty będą podlegały ocenie według następującej zasady: 
 

Tabela 2 

Lp. Opis kryterium 
Maksymalna 
liczba punk-

tów 
Opis metody przyznawanych punktów 

1. 
Doświadczenie Wy-

konawcy  
10 

Ocenie podlega ilość zrealizowanych dostaw sprzętu komputero-
wego określonego w Tabeli 1, zrealizowanych/realizowanych 
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania doku-
mentów o wartości powyżej 250 000 zł netto każda, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez jedną 
dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach 
jednej umowy dostawy lub jednej umowy wykonawczej (zamówie-
nia wykonawczego) do umowy ramowej. 

Za każdą zrealizowaną dostawę spełniającą warunki Zamawiają-
cego powyżej wymaganego w Ogłoszeniu minimum (2 dostawy), 
spełniającą niniejsze kryterium oceny przyznany zostanie 1 pkt. 

Wykonawca może wskazać maksymalnie 10 dostaw powyżej wy-
maganego w Ogłoszeniu minimum. Ocena zostanie dokonana na 
podstawie wypełnionego Wykazu doświadczenia. 

Maksymalna ilość punktów w kryterium ,,D” wynosi 10 pkt.  

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydującym 
o pierwszeństwie będą w pierwszej kolejności: 

a) wyższy status partnera producenta sprzętu komputerowego 

b) wyższa wartość dostaw netto zrealizowanych na rzecz podmio-
tów z GK PGNiG w ciągu ostatnich 24 miesięcy 

c) wyższa wartość dostaw netto zrealizowanych na rzecz innych 
podmiotów niż z GK PGNiG w ciągu ostatnich 24 miesięcy 

 
IV. Termin nadsyłania dokumentów 

Wypełniony Wykaz stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia wraz z innymi wymaganymi doku-
mentami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail maciej.mokrzewski@ser-
wis.pgnig.pl w terminie do dn. 11 października 2022 r. do godz. 12.00. 

 
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy mogą zadawać pytania Zamawiającemu o wyjaśnienie 
treści niniejszego zaproszenia do postępowania do dn. 7 października 2022 r. do godz.12:00. 
 
Zapytania należy kierować w edytowalnej formie elektronicznej adres maciej.mokrzewski@ser-
wis.pgnig.pl.  
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje na swojej stronie www. 
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V. Ochrona danych osobowych 

Informacje dla Wykonawców związane z ochroną danych osobowych dostępne są pod adresem: 
https://www.serwis.pgnig.pl/przetargi. 

 

VI. Lista załączników 

1. Wykaz doświadczenia Wykonawcy  

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

 
Z upoważnienia Kierownik Zespołu Zakupów 

 
 
 

Maciej Mokrzewski 
Specjalista ds. Zakupów 

Zespół Zakupów 
PGNiG Serwis sp. o.o. 

https://www.serwis.pgnig.pl/przetargi
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