Dz.U./S S141
25/07/2018
322591-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322591-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2018/S 141-322591
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Informatyki Statystycznej
CIS-WAZ.271.9.2018
al. Niepodległości 208
Warszawa
00-925
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Woźnak-Gać
Tel.: +48 226083227
E-mail: A.Gac@stat.gov.pl
Faks: +48 226083866
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cis.stat.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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 na adres podany powyżej

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:
Zakup systemu publikacji usług do Internetu
Numer referencyjny: CIS-WAZ.271.9.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
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32420000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu publikacji usług do Internetu. System powinien zastąpić obecnie
pracujący system Microsoft Threat Management Gateway 2010 (TMG 2010).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 633 550.00 PLN

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę:
1. Dostawa oraz wdrożenie wyspecyfikowanego sprzętu wraz ze standardową, dołączaną przez producenta
danego urządzenia dokumentacją, oraz dostawa dodatkowych elementów infrastruktury, jeśli będą niezbędne
do prawidłowego wdrożenia.
2. Dostawa oraz wdrożenie wyspecyfikowanego oprogramowania.
3. Przeniesienie usług obecnie pracujących na systemie TMG na nowy system.
4. Realizacja szkolenia.
Przed wdrożeniem Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie projektu technicznego dla systemu w
uzgodnieniu z Zamawiającym a po wdrożeniu wykonanie dokumentacji powykonawczej opisującej szczegółową
konfigurację rozwiązania.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36-miesięcznej gwarancji na cały dostarczony system
(urządzenia, oprogramowanie). Czas gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru
wdrożonego systemu. Gwarancja obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do terminowego usuwania wad i usterek.
Wykonawca zapewni świadczenie płatnej asysty technicznej w łącznej liczbie 300 godzin.
Z uwagi na fakt, iż prace instalacyjne i konfiguracyjne będą prowadzone w działającym środowisku sprzętowo–
systemowo–aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciągłości działania tego środowiska oraz minimalizacja
przestojów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużona gwarancja / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe bezpłatne godziny asysty technicznej / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 633 550.00 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/12/2021
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
Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
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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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących i zdolności
technicznej zawodowej wykonawcy zobowiązani będą przedłożyć:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 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 zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących i zdolności
technicznej zawodowej:
1) Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej trzech zamówień, których przedmiotem
była dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania i sieciowego sprzętu komputerowego, każde o wartości
minimum 300 000 PLN brutto.
2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 osobowy zespół wdrożeniowy posiadający
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, który spełnia wymagania:
a) każda z osób musi posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji specjalisty/inżyniera
wdrożeniowego w zakresie projektów informatycznych i wdrażania specjalistycznego oprogramowania oraz
sieciowego sprzętu komputerowego,
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b) jedna z osób brała udział w roli inżyniera wdrożeniowego w minimum dwóch projektach każdy o wartości
zamówienia na kwotę minimum 300 000 PLN brutto, polegających na wykonaniu wdrożenia infrastruktury
informatycznej.
c) jedna z osób musi posiadać wiedzę i doświadczenie dotyczące sieci komputerowych, wdrażanie konfiguracja
d) jedna z osób musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości technologii Microsoft w
szczególności następujących produktów Active Directory, MS Exchange, TMG
e) jedna z osób musi posiadać wiedzę, doświadczenie i certyfikaty ze znajomości zaoferowanych produktów
Osoby mogą łączyć kompetencje.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy zamieszczonym w SIWZ.
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy.

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: 31/08/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, pok. 635, VI piętro bl. B

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę wobec których zachodzą przesłanki określone na podstawie z art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ustawy Pzp,
4. Wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, będącego Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Formularz JEDZ należy złożyć jedynie w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ, o którym
mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy podmiot wypełnia i
podpisuje odrębny formularz).
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ, dla każdego z tych podmiotów (każdy
podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz) oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożenia oświadczenia (JEDZ), tych podwykonawców.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) dowody potwierdzające, że dostawy o których mowa w pkt. 5.1.3 SIWZ zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
4) odpis z właściwego rejestru,
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
8) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w pkt. 2-.7 w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty odpowiadające
dokumentom wymienionym powyżej.
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10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
Oferta, dokumenty i oświadczenia, muszą być złożone w siedzibie Centrum Informatyki Statystycznej Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 635 w formie papierowej. Dokument JEDZ można złożyć jedynie
elektronicznie pod adresem http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokumentzamowienia/
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania w wysokości 15 000 PLN
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-384
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018
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