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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413760-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Elementy składowe sieci
2020/S 172-413760
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Adres pocztowy: ul. Smyczkowa 10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Sabala
E-mail: zamowienia@cpd.mswia.gov.pl
Tel.: +48 226017838
Faks: +48 226017898
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://cpd.eb2b.com.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: personalizacja dokumentów

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

Nazwa:
Zakup sprzętu i oprogramowania oraz wykupienie serwisu/supportu dla posiadanego przez CPD MSWiA
sprzętu i oprogramowania.
Numer referencyjny: 6/CPD/PN/SPRZ_OPR_SERW/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
32422000 Elementy składowe sieci

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania komputerowego wraz z wykupieniem autoryzowanego serwisu/suportu producenta dla
potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający
wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry
techniczne.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części, zwanymi dalej „Częściami”:
Część nr 1:
1) suport do macierzy NetApp na ul. Smyczkowej;
2) suport dla urządzeń sieciowych i serwerów CISCO (LAN + UCS) na ul. Smyczkowej;
3) suport Vmware na ul. Smyczkową;
Część nr 2:
1) zakup dodatkowych dysków do macierzy – 8 sztuk;
2) zapora rdzenia – 2 sztuki;
3) zapora brzegowa – 2 sztuki;
4) system zarządzania zaporami, w ilości – 1 sztuka;
5) dostarczenie dodatkowych Access Pointów, w ilości – 8 sztuk;
6) dostarczenie systemu monitoringu i zarządzania konfiguracją, w ilość...

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup wsparcia technicznego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykupienie autoryzowanego serwisu/suportu producenta dla potrzeb Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania
techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne.
1) suport do macierzy NetApp na ul. Smyczkowej;
2) suport dla urządzeń sieciowych i serwerów CISCO (LAN + UCS) na ul. Smyczkowej;
3) suport Vmware na ul. Smyczkową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia określający wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia parametry techniczne.
1) zakup dodatkowych dysków do macierzy – 8 sztuk;
2) zapora rdzenia – 2 sztuki;
3) zapora brzegowa – 2 sztuki;
4) system zarządzania zaporami, w ilości – 1 sztuka;
5) dostarczenie dodatkowych Access Pointów, w ilości – 8 sztuk;
6) dostarczenie systemu monitoringu i zarządzania konfiguracją, w ilości – 1 sztuka;
7) dostarczenie systemu backupu maszyn wirtualnych, w ilości – 1 sztuka;
8) dostarczenie systemu analizowania logów, w ilości – 1 sztuka.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
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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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów, poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w niniejszym postępowaniu

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów, poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w niniejszym postępowaniu

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem/wykonywaniem, (w
przypadku świadczeń ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał najmniej 2 zamówienia, odpowiadające
przedmiotowi zamówienia, każde o wartości równej lub przekraczającej kwotę:
— dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – 1 000 000,00 PLN brutto,
— dla części nr 2 przedmiotu zamówienia – 2 000 000,00 PLN brutto.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wzory umów stanowi – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne jednorazowo.

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
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem platformy, w dniu:
6 października 2020 r. o godzinie 10.30 w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA przy ulicy Smyczkowej
10, 02-678 Warszawa, w pokoju nr 1.13.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku CPD MSWiA na otwarcie ofert prosimy o
kontakt telefoniczny – tel. 48 226017837 lub 48 226017800 – podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej
oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu
osobistego.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty poprzez złożenie wadium. Wykonawca jest zobowiązany do
wniesienia wadium w wysokości:
— dla Części nr 1 przedmiotu zamówienia: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
— dla Części nr 2 przedmiotu zamówienia: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia kwoty wadium podlegają zsumowaniu odpowiednio
dla tych części zamówienia, na które składana jest oferta.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Centrum Personalizacji Dokumentów
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa – Bank Zachodni WBK
S.A., nr rachunku 46 1500 1777 1217 7005 1279 0000 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu przetargowym
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pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania oraz wykupienie serwisu/supportu dla posiadanego przez CPD MSWiA
sprzętu i oprogramowania (nr sprawy: 6/CPD/PN/SPRZ_OPR_SERW/2020)”.
Uwaga!
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium potwierdzonego
Za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek
Zamawiającego (wpływ środków na rachunek musi nastąpić do upływu terminu składania ofert). W formularzu
ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
5. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Pzp należy przekazać w
postaci elektronicznej, w oryginale, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca
powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty (za pośrednictwem platformy pod
adresem: https://cpd.eb2b.com.pl) i dodatkowo przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@cpd.mswia.gov.pl , do upływu terminu składania ofert.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować
cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym
jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium.
8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
9. Gwarancja lub poręczenie stanowiące wadium nie może wygasać przed końcem okresu związania z ofertą.
10. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność
jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie
może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory
odnośnie do gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich,
chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno
wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
13. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpiec...
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
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z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy
Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2020
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