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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2018/S 209-477907
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Woźniak
Tel.: +48 222501748
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Faks: +48 222502987
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.coi.gov.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.coi.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej
Inna działalność: Informatyzacja i teleinformatyka

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

Świadczenie usługi wsparcia i serwisu elementów brzegu sieci UTM Fortinet oraz
dostawę licencji czasowych na oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego.
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.16.2018

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

72250000
Usługi
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Świadczenie usługi wsparcia i serwisu elementów brzegu sieci UTM Fortinet oraz
dostawę licencji czasowych na oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego,
szczegółowo opisanych w Części II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
II.1.5)
II.1.6)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)
II.2.1)

II.2.7)

50312000
50000000

Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PLZ

Świadczenie usługi wsparcia i serwisu elementów brzegu sieci UTM Fortinet oraz
dostawę licencji czasowych na oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego,
szczegółowo opisanych w Części II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Koniec: 22/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10
000,00 PLN [słownie: dziesięć tysięcy złotych],
2. Ochrona danych osobowych - informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują
się w ust. 31 SIWZ

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:
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego
zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1
ustawy. Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniającego następujące
przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 ustawy.
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2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10
SIWZ wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert: Oświadczenie w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej jako „JEDZ” - o
którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, oraz braku podstaw do
wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca na
wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy składa aktualne na
dzień złożenia oświadczenia i dokumenty określone w par 5 pkt. 1-9 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla
każdego z nich oddzielnie.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.3
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 powyżej.
6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawcy
przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
7. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej
jako „JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy sporządzone na podstawie
załącznika nr 2 do SIWZ: Należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady złożenia JEDZ w formie
elektronicznej określone są w pkt. 11.1.1 SIWZ.
7.1 W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.
7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dla
każdego z tych podmiotów.
8. Pełna informacja o powyższym zakresie zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie
zamawiającego wskazanej powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje: co najmniej 1 usługę
wsparcia technicznego lub serwisu urządzeń sieciowych o wartości co najmniej 50
000,00 PLN brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Uwaga – W
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, których wykonywania jeszcze nie
zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy dotychczasowa wartość
wsparcia technicznego lub serwisu urządzeń sieciowych będzie nie mniejsza niż 50
000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).Uwaga –
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości umów w celu potwierdzenia
spełniania powyższego warunku udziału.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10
SIWZ wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert: oświadczenie w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej jako „JEDZ” - o
którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do
SIWZ
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy składa aktualne na dzień
złożenia oświadczenia i dokumenty:
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3.1 wykaz wykonanych/wykonywanych usług określonych w pkt 9.1.3 SIWZ w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ,
3.2 dowody, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, w tym:
a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę usług wskazanych w
wykazie, o którym mowa w pkt 11.2.1.1 SIWZ, w przypadku świadczeń o charakterze
okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal
wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których
mowa w pkt 11.2.1.2 lit. a) SIWZ;
Uwaga!! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt,
iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.
c) Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zrealizowanych zamówień o
którym mowa w pkt 11.2.1.1 SIWZ w celu potwierdzenia spełniania powyższego
warunku. W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie dostawy, poza
zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne
świadczenia (np. usługi wsparcia itp.), wykazana musi zostać wyrażona w złotych
wartość dotycząca tej części usług oraz łączna kwota zrealizowanego/realizowanego
przez Wykonawcę zamówienia.
III.1.5)
III.2)
III.2.1)
III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Informacje dotyczące określonego zawodu
Warunki realizacji umowy:

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach
określonych w § 11 Wzoru umowy (Część III SIWZ).

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.2.3)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2018
Czas lokalny: 11:00

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Data: 03/12/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Centralny Ośrodek Informatyki, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, sala
konferencyjna, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

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

VI.2)
VI.3)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa
ustawy Pzp.
2. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 (dalej: „RODO”).
3. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia
oświadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego wzór stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4)

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach
określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 1) odwołanie, 2) skarga do
sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu
regulowane są w art. 198a–198g ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

VI.5)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2018
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