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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:678849-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2022/S 235-678849

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Centrum Informatyki Statystycznej
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 142396858
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
E-mail: a.gac@stat.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cis.stat.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-64dc856b-6fe9-11ed-abdb-a69c1593877c
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-64dc856b-6fe9-11ed-abdb-
a69c1593877c
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

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

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie systemu EDR (ang. Endpoint Detection and Response) do wykrywania i analizy zaawansowanych zagrożeń

Numer referencyjny: CIS-WAZ.271.10.2022

II.1.2) Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie, urządzeń typu appliance oraz wykonanie 
wdrożenia systemu EDR (ang. Endpoint Detection and Response) do zaawansowanej ochrony 9000 urządzeń 
pracujących w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
wykonanie wdrożenia systemu EDR (ang. Endpoint Detection and Response) do zaawansowanej ochrony 
9000 urządzeń pracujących w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. W szczególności przedmiot 
zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę: 1. Dostawę licencji oprogramowania 
do zaawansowanej ochrony 9000 urządzeń wraz z rocznym wsparciem producenta. 2. Wdrożenie systemu 
EDR w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. 3. Realizację warsztatu szkoleniowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Integracja z posiadanym systemem antywirusowym / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe bezpłatne warsztaty / Waga: 20
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert w kwocie 15 
500,00 zł

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 miesięcy od daty podpisana umowy, w tym: - Dostawa licencji 
oprogramowania do zaawansowanej ochrony 9000 urządzeń wraz z rocznym wsparciem producenta, - 
Wdrożenie systemu EDR w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej, zadania określone w pkt 1 i 2 
będą zrealizowane nie później niż 22 kwietnia 2023 r. - Realizacja warsztatu szkoleniowego -nie później niż 30 
czerwca 2023 r, - Gwarancja powdrożeniowa trwająca 12 miesięcy od dnia aktywacji licencji tj. od 23.04.2023 r

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2023
Czas lokalny: 11:00

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: 03/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zamawiający dokona czynności automatycznej deszyfracji ofert za pośrednictwem Platformy e-zamowienia
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą 
nw. przesłanki wykluczenia, wskazane w: a) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. b) art. 7 ust 
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
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agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835); c) art. 5k 
rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 3. Zgodnie z art. 257 ustawy pzp , Zamawiający przewiduje możliwość 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane . 4. Zamawiający 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to szczegółowe informacje o składanych 
dokumentach znajdują się w SWZ oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać Zamawiający od wykonawcy. 6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby, składa na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumenty wymienione w SWZ. Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić 
i zamieścić w treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto i wskazano w 
SWZ dostępnej wraz z przedmiotowym ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu 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 przewidziane w Dziale IX, Rozdział 2 ustawy PZP. 2. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2022
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