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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
o.o.
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Włocławska 167
Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: TARR Centrum Innowacyjności Sp. Tel.: _____
z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
Osoba do kontaktów: Beata Kmieć
E-mail: przetarg.rb@tarrci.pl

Faks: +48 566995417

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.centrum-innowacyjności.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Spółka handlowa
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I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
Działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu zarządzania budynkiem oraz systemu przeciwpożarowego w
obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach
rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Toruń, ul. Włocławska 167, Budynek G
Kod NUTS: PL613
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Część nr 1 zamówienia pn. Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu zarządzania budynkiem w
obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowana w ramach
rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.
Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest rozbudowa instalacji automatyki i centralnego monitorowania dla
Centrum Przetwarzania Danych EXEA należącego do TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. w Toruniu w
celu uzyskania certyfikatu TIER III Facility.
Głównymi elementami rozbudowy są:
• sterowanie i monitorowanie obiegów chłodniczych zrealizowane w sposób zapewniający redundancję
na poziomie rozdzielnic oraz redundancję sterowania w każdej rozdzielnicy na poziomie sterowania
automatycznego i ręcznego,
• monitorowanie parametrów środowiskowych w pomieszczeniach klimatyzowanych (komory serwerowe,
pomieszczenia UPS i baterii),
• sterowanie wilgotnością w komorach serwerowych,
• detekcja wycieków z instalacji chłodniczej,
• monitorowanie urządzeń chłodniczych,
• monitorowanie instalacji SN,
• monitorowanie instalacji NN,
• monitorowanie generatorów prądotwórczych,
• sterowanie i monitorowanie wentylacją bytową (istniejące układy sterowania/monitorowania),
• sterowanie i monitorowanie wentylacji przewietrzającej komory serwerowe (istniejące układy sterowania/
monitorowania),
• monitorowanie parametrów środowiskowych w pomieszczeniach energetycznych i magazynie paliwa
(istniejące układy sterowania/monitorowania),
• odczyt zużycia energii elektrycznej i parametrów zasilania.
Podwyższenie stopnia niezawodności serwerowni do Tier 3 powoduje konieczność rozbudowania istniejącego
systemu automatyki. W układzie sterowania instalacji istotnych dla działania komór serwerowych oraz
pomieszczeń UPS i baterii (instalacje chłodzenia) zostanie zastosowana redundancja w postaci 2 niezależnych
układów sterowania automatycznego wzajemnie się monitorujących. W każdym z układów sterowanie
automatyczne jest rezerwowane przez przełączniki sterowania ręcznego, których stan będzie monitorowany
przez układy automatyki i BMS.
Układy monitorujące i regulujące wilgotność w komorach serwerowych zostaną wykonane w układzie
redundantnym. Projekt zakłada monitorowanie temperatury, wilgotności i sygnałów awarii z modułów
chłodzenia.
System ma monitorować również warunki środowiskowe w pomieszczeniach UPS, baterii, generatorów
prądotwórczych, magazynu paliw oraz pomieszczeń SN i transformatorów.
Główna sieć komunikacyjna systemu zostanie oparta o sieć Ethernet i zostanie wykonana jako redundantna.
Systemie będzie obsługiwany przez 2 stanowiska operatorskie z zainstalowanym dedykowanym klientem.
2. Część nr 2 zamówienia pn. Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu przeciwpożarowego w obiekcie
Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowana w ramach rozszerzenia
projektu podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.
Przedmiotem Części nr 2 zamówienia jest rozbudowa systemu p.poż. w formie Stałego Urządzenia Gaśniczego
na gaz HFC 227ea w pomieszczeniu serwerowni w Centrum Przetwarzania Danych (pozostającego
pod rygorem pracy ciągłej) TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., zlokalizowanym w Toruniu przy ul.
Wrocławskiej 167.
Głównymi elementami rozbudowy są:
• instalacja SUG część hydrauliczna,
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• instalacja SUG część elektryczna.
Rozbudowa systemu SUG zakłada instalację gaszenia gazowego z własną centralą sterującą podłączoną (jako
centrala podrzędna) do centrali ogólnobudynkowej SSP dla komory serwerowej S2.
System będzie wykorzystywał środek gaśniczy HFC 227ea, którego stężenie w pomieszczeniu serwerowni
zgodnie z normą ISO 14520 nie może przekroczyć 8,5 %. Przedmiotowy system działać będzie przez całkowite
wypełnienie chronionej przestrzeni gazowym środkiem gaśniczym. System ochrony przeciwpożarowej będzie
sterował urządzeniami wentylacyjnymi oraz klapami pożarowymi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45300000
45310000
45311000
45343200
35120000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Zgodnie z opisem w pkt. II.1.5)
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
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Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 15/04/2015 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/08/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
1.Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców zaproszonych do składania ofert złożenia wadium w
wysokości:
1) dla części nr 1: 30 000,00 PLN,
2) dla części nr 2: 6 500,00 PLN.
Jeżeli wykonawca składa oferty na więcej niż jedną część to wysokość wniesionego przez niego wadium
powinna być równa sumie wysokości wadium dla tych części, na które Wykonawca składa oferty. Wadium
należy wnieść w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. 2013 r. poz 907 ze zm.), dalej "ustawa Pzp". W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej
w tytule przelewu, a w przypadku wnoszenia wadium w innej formie - w treści dokumentu, należy wyraźnie
zaznaczyć, której części zamówienia wadium dotyczy.
2. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny oferty (obejmującej podatek Vat). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania przed podpisaniem umowy. Formy zabezpieczenia określa ustaw Pzp. Zabezpieczenie
będzie wniesione w PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Rozliczenia finansowe ramach realizacji zamówienia będą dokonywane w walucie PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do ich reprezentowania
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany
wykazać brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegający się o zamówienie dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
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powinny potwierdzać, że każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnia samodzielnie
niniejszy warunek.
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg Załącznika do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali 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
ofert;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów wskazanych w pkt. 1:
1) ppkt. 2)-4) i 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) ppkt. 5) i 7 ) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia datą wymaganą dla tych dokumentów.
5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej
w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności. Ponieważ przepisy prawa nie wymagają posiadania
szczególnych uprawnień Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Wykonawca
jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania
ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie dokumenty dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu powinny potwierdzać, że każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o
zamówienie spełnia niniejszy warunek.
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
1.) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na
znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i
zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany wykazać
finansowej. Zamawiający nie określa szczególnych
spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie
warunków w tym zakresie.
później niż na dzień składania ofert. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie
dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu powinny potwierdzać, że Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie spełniają
niniejszy warunek.
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca
dostarczy następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wg Załącznika do SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca
może polegać na zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ponadto w celu oceny czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda załączenia do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów
dotyczących:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
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c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy,
zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany wykazać
1) W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia
spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie
w Części nr 1 za spełniający warunek udziału w
później niż na dzień składania ofert. W przypadku
postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który
wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu powinny potwierdzać, że Wykonawcy
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie spełniają jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
niniejszy warunek.
dwie roboty budowlane podobne do roboty objętej
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca
Częścią nr 1 zamówienia, o wartości nie niższej niż
dostarczy następujące dokumenty:
równowartość 300 000,00 PLN netto każda. Przez
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
robotę podobną rozumie się wykonanie, rozbudowę,
postępowaniu - wg Załącznika do SIWZ.
modernizację lub przebudowę instalacji automatyki,
2) Dla każdej części zamówienia oddzielny Wykaz
zarządzania budynkiem, zarządzania procesami
robót budowlanych zawierający wskazanie robót
technologicznymi/produkcyjnymi lub monitorowania
budowlanych o cechach wskazanych w pkt. 6, co
procesów technologicznych lub produkcyjnych;
najmniej w liczbie tam wskazanej. Wykaz należy
2) W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia
sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do w Części nr 2 za spełniający warunek udziału w
SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który w
i miejsca wykonania. Do Wykazu należy dołączyć
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
dowody określające czy roboty te zostały wykonane
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
– w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty
prawidłowo ukończone. Dopuszczalne dowody określa budowlane podobne do roboty objętej Częścią nr 2
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
zamówienia, o wartości nie niższej niż równowartość
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 50 000,00 PLN netto każda. Przez robotę podobną
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
rozumie się wykonanie, rozbudowę, modernizację lub
w jakich te dokumenty mogą być składane. Wartości
przebudowę systemu przeciwpożarowego SUG.
podane w dokumentach w walutach innych niż PLN
3) W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia
Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP
zarówno w Części nr 1, jak i w Części nr 2 należy
(Tabela A) na dzień podpisania protokołu odbioru lub wykazać spełnienie warunków określonych zarówno w
wystawienia faktury. Zamawiający wymaga w takim
ppkt. 1), jak i w ppkt. 2).
wypadku podania dokładnej daty protokołu odbioru
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy,
lub wystawienia faktury i wskazania kursu po którym
którzy dysponują odpowiednim potencjałem
dokonano przeliczenia.
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca
zamówienia. Zamawiający nie określa szczególnych
może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach warunków w tym zakresie.
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ponadto w celu oceny czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
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niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda załączenia do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów
dotyczących:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. Cena
70
6. _____
_____
2. Czas usunięcia awarii
20
7. _____
_____
3. Czas reakcji na awarię
10
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
TARRCI/RB_BMS_SUG/POIG_5.3/1/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/03/2015 Godzina: 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 19/03/2015
(dd/mm/rrrr) Godzina11:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Toruń
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
tak
nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku
Technologicznego, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej działanie 5.3 Wspieranie
Ośrodków Innowacyjności, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013.

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Dokumenty związane z prowadzeniem postępowania udostępniane są na stronie www.bip.centruminnowacyjności.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, od dnia opublikowania
Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Miejsce składania ofert: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń.
Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w każdej z części zamówienia
na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia
podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dopuszczalna jest wyłącznie w następujących przypadkach:
1) przestojów i opóźnień, które wstrzymują lub opóźniają wykonanie umowy, zawinionych przez Zamawiającego
lub osoby trzecie niezależne od Wykonawcy;
2) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres
lub termin wykonania umowy,
3) z powodu przedłużających się procedur administracyjnych (dłuższych niż terminy przewidziane prawem),
mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, nie wynikających z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
4) z powodu okoliczności siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
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5) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania
umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy;
6) wystąpienia innych niż określone w pkt. 4) okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację
w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych
okoliczności lub zdarzeń;
7) jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stanowi konsekwencję niedopełnienia przez
Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy;
8) konieczności zmiany treści umowy podyktowanej błędami lub lukami w dokumentacji projektowej, jeśli
zmiana jest niezbędna dla prawidłowej realizacji robót będących przedmiotem umowy;
9) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która
przyznała środki na sfinansowanie zamówienia;
10) braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;
11) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;
W okolicznościach określonych w pkt. 2), 4), 8)-11) dopuszcza się możliwość zmiany zakresu, sposobu i
terminu wykonania umowy, w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 6), 7) dopuszcza się możliwość
zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5) dopuszcza się zmianę wysokości
ceny brutto umowy, bez zmiany wysokości ceny netto.
Zmiany sposobu wykonania robót i zmiany terminów, powinny być udokumentowane stosownymi protokołami
zawierającymi szczegółowe uzasadnienie zmiany podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego. W
przypadku zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dodatkowo
wymagane jest uzgodnienie możliwości zmiany z projektantem. W pozostałych przypadkach zmiana może
nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
Zmiana postanowień umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej
zmiany.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
Wykonawcy i innemu podmiotowi przysługują, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy.
1. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami w/w ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 ustawy Pzp w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5) Odwołanie należy wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec innych czynności (niż określone w punkcie 5) należy wnieść w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-017637
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu
zarządzania budynkiem oraz systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR
Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.
Część nr : 1
Nazwa : Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu zarządzania budynkiem w obiekcie
Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowana w ramach rozszerzenia
projektu podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.
1) Krótki opis:
Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest rozbudowa instalacji automatyki i centralnego monitorowania dla
Centrum Przetwarzania Danych EXEA należącego do TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. w Toruniu w
celu uzyskania certyfikatu TIER III Facility.
Głównymi elementami rozbudowy są:
• sterowanie i monitorowanie obiegów chłodniczych zrealizowane w sposób zapewniający redundancję
na poziomie rozdzielnic oraz redundancję sterowania w każdej rozdzielnicy na poziomie sterowania
automatycznego i ręcznego,
• monitorowanie parametrów środowiskowych w pomieszczeniach klimatyzowanych (komory serwerowe,
pomieszczenia UPS i baterii),
• sterowanie wilgotnością w komorach serwerowych,
• detekcja wycieków z instalacji chłodniczej,
• monitorowanie urządzeń chłodniczych,
• monitorowanie instalacji SN,
• monitorowanie instalacji NN,
• monitorowanie generatorów prądotwórczych,
• sterowanie i monitorowanie wentylacją bytową (istniejące układy sterowania/monitorowania),
• sterowanie i monitorowanie wentylacji przewietrzającej komory serwerowe (istniejące układy sterowania/
monitorowania),
• monitorowanie parametrów środowiskowych w pomieszczeniach energetycznych i magazynie paliwa
(istniejące układy sterowania/monitorowania),
• odczyt zużycia energii elektrycznej i parametrów zasilania.
Podwyższenie stopnia niezawodności serwerowni do Tier 3 powoduje konieczność rozbudowania istniejącego
systemu automatyki. W układzie sterowania instalacji istotnych dla działania komór serwerowych oraz
pomieszczeń UPS i baterii (instalacje chłodzenia) zostanie zastosowana redundancja w postaci 2 niezależnych
układów sterowania automatycznego wzajemnie się monitorujących. W każdym z układów sterowanie
automatyczne jest rezerwowane przez przełączniki sterowania ręcznego, których stan będzie monitorowany
przez układy automatyki i BMS.
Układy monitorujące i regulujące wilgotność w komorach serwerowych zostaną wykonane w układzie
redundantnym. Projekt zakłada monitorowanie temperatury, wilgotności i sygnałów awarii z modułów
chłodzenia.
System ma monitorować również warunki środowiskowe w pomieszczeniach UPS, baterii, generatorów
prądotwórczych, magazynu paliw oraz pomieszczeń SN i transformatorów.
Główna sieć komunikacyjna systemu zostanie oparta o sieć Ethernet i zostanie wykonana jako redundantna.
Systemie będzie obsługiwany przez 2 stanowiska operatorskie z zainstalowanym dedykowanym klientem.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45300000
45310000
45311000
35120000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z opisem powyżej
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu
zarządzania budynkiem oraz systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR
Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.
Część nr : 2
Nazwa : Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu przeciwpożarowego w obiekcie
Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowana w ramach rozszerzenia
projektu podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.
1) Krótki opis:
Przedmiotem Części nr 2 zamówienia jest rozbudowa systemu p.poż. w formie Stałego Urządzenia Gaśniczego
na gaz HFC 227ea w pomieszczeniu serwerowni w Centrum Przetwarzania Danych (pozostającego
pod rygorem pracy ciągłej) TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., zlokalizowanym w Toruniu przy ul.
Wrocławskiej 167.
Głównymi elementami rozbudowy są:
• instalacja SUG część hydrauliczna,
• instalacja SUG część elektryczna.
Rozbudowa systemu SUG zakłada instalację gaszenia gazowego z własną centralą sterującą podłączoną (jako
centrala podrzędna) do centrali ogólnobudynkowej SSP dla komory serwerowej S2.
System będzie wykorzystywał środek gaśniczy HFC 227ea, którego stężenie w pomieszczeniu serwerowni
zgodnie z normą ISO 14520 nie może przekroczyć 8,5 %. Przedmiotowy system działać będzie przez całkowite
wypełnienie chronionej przestrzeni gazowym środkiem gaśniczym. System ochrony przeciwpożarowej będzie
sterował urządzeniami wentylacyjnymi oraz klapami pożarowymi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45300000
45310000
45343200
35120000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z opisem powyżej
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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