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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294159-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego
2018/S 129-294159
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Smyczkowa 10
Warszawa
02-678
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dłubała
Tel.: +48 226017837
E-mail: zamowienia@cpd.mswia.gov.pl
Faks: +48 226017897
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cpd.mswia.gov.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Personalizacja dokumentów

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zapewnienie wsparcia producenta oraz niezbędnych licencji dla sprzętu sieciowego użytkowanego w siedzibie
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Numer referencyjny: 3/CPD/PN/SUPORT/LICENCJE/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
72611000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie wsparcia producenta oraz niezbędnych licencji dla sprzętu
sieciowego użytkowanego w siedzibie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje:
1) zapewnienie suportu producenta na okres 36 miesięcy dla sprzętu sieciowego użytkowanego w CPD
MSWiA, zgodnie z wykazem i wymaganiami znajdującymi w załączniku nr 1 do SIWZ;
2) zakup licencji do zapór sieciowych FirePower, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48730000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie wsparcia producenta oraz niezbędnych licencji dla sprzętu
sieciowego użytkowanego w siedzibie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje:
1) zapewnienie suportu producenta na okres 36 miesięcy dla sprzętu sieciowego użytkowanego w CPD
MSWiA, zgodnie z wykazem i wymaganiami znajdującymi w załączniku nr 1 do SIWZ;
2) zakup licencji do zapór sieciowych FirePower, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do
SIWZ.
2. Termin wykonania zamówienia:
a) Zapewnienie wsparcia producenta, w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.9.2021 r., dla określonych w
załączniku nr 1 do SIWZ, urządzeń sieciowych będących własnością Zamawiającego.
b) Wykupienie dla wymienionych w załączniku nr 1 w tabeli poz. 2 (4 firewalle ASA5585-S60F60-K9) i poz.
3 (2 firewalle ASA5555-FPWR-K9), firewalli będących własnością Zamawiającego licencji producenta,
umożliwiających uruchomienie funkcjonalności IPS dla systemu FirePOWER w okresie od dnia 1.10.2018 r. do
dnia 30.9.2021 r.
3. Wsparcie producenta obejmuje wszystkie wymienione w Rozdz. I załącznika nr 1 do SIWZ urządzenia
sieciowe.
4. Wsparcie producenta obejmuje następujące czynności:
1) Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń serwisowych obejmująca minimum:
a) Bezpłatną wymianę niesprawnego sprzętu,
b) Usuwanie awarii, wad lub usterek wykrytych we wdrożonej infrastrukturze sieciowej w przypadku kiedy
przyczyną incydentu jest zakupiony sprzęt lub oprogramowanie.
2) Udostępnianie Zamawiającemu oprogramowania do kupionego sprzętu oraz aktualizacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert - cena 100 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
zdolność technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale V ust. 3 pkt 3 lit. a SIWZ złoży:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa
są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na należytym
wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:
co najmniej jedną usługę polegającą na: zapewnieniu suportu producenta dla sprzętu sieciowego o wartości nie
mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
I podmiotów na rzecz których usługa/-i zostały wykonane należycie.
W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, wykonana część musi odpowiadać powyższym
wymaganiom.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty dotyczące przedmiotu niniejszej
Umowy w następujących przypadkach:
1) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu
wykonania Umowy,
2) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej Umowy,
3) urzędowej zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług VAT.
3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

07/07/2018
S129
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/7

Dz.U./S S129
07/07/2018
294159-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/7

Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:45
Miejsce:
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa, pokój nr 001
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny - tel. (22) 60-17-837 lub (22) 60-17-800 – podanie imienia i nazwiska
osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest
posiadanie dowodu osobistego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty poprzez złożenie wadium. Wykonawca jest zobowiązany
do wniesienia wadium w wysokości 27 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących wadium zawiera rozdział XIV SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
przedstawionej przez Wykonawcę ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (suma kwoty wsparcia i zakupu
licencji). Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera
rozdział XV SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający
wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8
ustawy Pzp.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
5. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia
podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu
JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1
ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest
poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres email: zamowienia@cpd.mswia.gov.pl . Wykonawca
wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,
w szczególności w jednym z ww. formatów. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu
elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podpisany
dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu
wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-
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source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku
JEDZ w treści swojej oferty (wybrać właściwe), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli
to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych
w rozdz. V ust. 3 pkt 3 lit. a oraz braku podstaw do wykluczenia określone w pkt VI C pkt 2).
8. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. 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.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2018
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