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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego
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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

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

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3ed5097e-2525-11ed-9071-8637ea33a6f9
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-148610-3ed5097e-2525-11ed-9071-8637ea33a6f9
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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Zakup wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego produktów Check Point oraz objęcie gwarancją całego posiadanego Systemu
Firewall
Numer referencyjny: CIS-WAZ.271.5.2022

II.1.2) Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakup wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego produktów Check Point oraz objęcie gwarancją całego
posiadanego Systemu Firewall

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
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego produktów Check Point oraz
objęcie gwarancją całego posiadanego Systemu Firewall 2. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę
subskrypcji wraz z 2-letnim wsparciem producenta dla urządzeń aktywnych (firewall Check Point) znajdujących się w Centrum
Informatyki Statystycznej GUS, al. Niepodległości 208, Warszawa, a także zakup 96 godzin konsultacji technicznych
Wykonawcy na okres 24 miesięcy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe godziny konsultacje techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / 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: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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

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:
brak wymogu

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 25 miesięcy od daty podpisania umowy nie dłużej niż do daty
zakończenia wsparcia, w zależności która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza. System firewall Check Point powinien być
objęty wsparciem producenta od 20 grudnia 2022 roku.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

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: 27/09/2022
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: 25/11/2022
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
poprzez platformę e-zamówienia
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2022


