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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478231-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
2021/S 184-478231

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Informatyki Statystycznej
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Woźniak-Gać
E-mail: A.Gac@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 226083227
Faks:  +48 226083866
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cis.stat.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jedn. budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej podporządkowana jedn. administracji 
rządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyka statystyczna

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oraz wdrożenie systemu przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej 
statystyki publicznej
Numer referencyjny: CIS-WAZ.271.11.2021

II.1.2) Główny kod CPV
48200000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, w tym maszyn wirtualnych typu VA (virtual appliance) 
wraz z licencjami i trzyletnim wsparciem producenta, przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa poczty 
elektronicznej statystyki publicznej oraz wykonanie wdrożenia dostarczonych komponentów w infrastrukturze 
Zamawiającego w jego siedzibie w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, w tym maszyn wirtualnych typu VA (virtual appliance) 
wraz z licencjami i trzyletnim wsparciem producenta, przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa poczty 
elektronicznej statystyki publicznej oraz wykonanie wdrożenia dostarczonych komponentów w infrastrukturze 
Zamawiającego w jego siedzibie w Warszawie przy al. Niepodległości 208.
W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę:
Zadanie 1: Opracowanie Projektu technicznego.
Zadanie 2: Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania, w tym urządzeń wirtualnych typu Virtual Appliance, 
do zabezpieczenia transmisji wejściowych i wyjściowych danych pocztowych oraz zewnętrznych serwerów 
systemu pocztowego statystyki publicznej wraz z licencjami oraz trzyletnim (dostarczanym rocznie) wsparciem 
producenta na cały system zwany dalej SOSZ (Systemem ochrony serwerów zewnętrznych) dla 6500 
użytkowników lub 7500 skrzynek pocztowych.
Zadanie 3: Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do zabezpieczenia wewnętrznych serwerów pocztowych 
wraz z licencjami oraz trzyletnim (dostarczanym rocznie) wsparciem producenta na cały system zwany dalej 
SOSW (Systemem ochrony serwerów wewnętrznych) dla 6500 użytkowników lub 7500 skrzynek pocztowych.
Zadanie 4: Wykonanie Dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie warsztatów.
Warsztaty dla administratorów systemu ochrony zewnętrznych serwerów pocztowych: czas trwania szkolenia: 3 
dni robocze (24 godziny zegarowe),
Warsztaty dla administratorów systemu ochrony wewnętrznych serwerów pocztowych: czas trwania szkolenia: 2 
dni robocze (16 godzin zegarowych),
Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone komponenty Systemu, były objęte opieką gwarancyjną na 
okres 3 lat

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe godziny asysty technicznej „A” / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie w oprogramowaniu dla zabezpieczenia wewnętrznych serwerów 
pocztowych funkcjonalności ochrony antyspamowej „B” / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 38
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
wykażą że:
1) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia, każde o wartości 
minimum 100 000 złotych brutto, polegające na dostawie oprogramowania i wdrożeniu systemu ochrony 
antyspamowej i antywirusowej poczty elektronicznej dla co najmniej 1000 użytkowników.
2) dysponuje lub będzie dysponować zespołem minimum dwóch osób, które będą brały udział w wykonywaniu 
zamówienia i spełniających poniższe wymagania:
a) co najmniej jedną osobą w funkcji specjalisty wdrożeniowego, która brała udział w co najmniej jednym 
projekcie (umowie lub kontrakcie) o wartości, co najmniej 100 000 zł brutto,
b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję specjalisty wdrożeniowego w zakresie projektów informatycznych i 
wdrażania systemów ochrony poczty elektronicznej, która posiada dwuletnie doświadczenie oraz brała udział w 
co najmniej jednym projekcie (umowie lub kontrakcie) o wartości, co najmniej 100 000 zł brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Terminy realizacji zadań:
1. Wykonanie Projektu technicznego do 4 tyg. od podpisania umowy.
2. Dostawę virtual appliance wraz z licencjami, wdrożeniem dla ochrony brzegowej systemu pocztowego oraz 
dostarczenie kluczy aktywacji wsparcia producenta na 1 rok, w terminie do 15-12 -
-21 roku, przy czym aktywacja wsparcia producenta nastąpi nie wcześniej niż od 1-01-2022 r.
2. Dostawę oraz wdrożenie oprogramowania do zabezpieczenia wewnętrznych serwerów pocztowych wraz 
z licencjami, aktywacji wsparcia producenta na 1 rok, w terminie do 15-12-2021 roku, przy czym aktywacja 
wsparcia producenta nastąpi nie wcześniej niż od 1-01-2022 r.
3. Dostawa kluczy aktywacji wsparcia producenta, na wszystkie wdrożone rozwiązania na kolejne lata w okresie 
obowiązywania umowy, nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem każdego następnego roku liczonego od daty 
pierwszej aktywacji.
4. Warsztaty dla 4 administratorów CIS z obsługi wdrożonego Systemu do końca lutego 2022.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 16/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, Warszawa, POLSKA
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy 
Pzp.
Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem miniPotalu
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, i w przypadku awarii tego systemu, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii.Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

22/09/2021 S184
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6



Dz.U./S S184
22/09/2021
478231-2021-PL

5 / 6

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, 
wnieść wadium w kwocie: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł.)
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp.
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/
portal
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.
6. Zgodnie z przepisem Art. 118 ust. 1 ustawy Pzp – Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (art. 118 ust. 3 
ustawy Pzp).
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
9. Do formularza oferty należy dołączyć oświadczanie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (ESPD) oraz Formularz cenowy .
10. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 139 ustawy Pzp
11. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
podmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdziale IX ust 3
12 Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych
13. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane 
osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi

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: 02-384
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1 Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX (Środki ochrony prawnej) ustawy PZP przysługują 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP jak dla 
postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie Umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje 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 wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2021
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