
Warszawa: TA/ZP-1/2016 usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego 

Numer ogłoszenia: 16058 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, 

faks 22 623 36 93. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TA/ZP-1/2016 usługi w zakresie 

wsparcia teleinformatycznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia obejmować będzie wznowienie serwisu i wsparcia technicznego producentów 

sprzętu oraz wznowienie serwisu i wsparcia technicznego producentów oprogramowania i 

aktualizacji oprogramowania, oraz dostawę, instalację, konfigurację i wpięcie w istniejącą 

infrastrukturę Zamawiającego klastra niezawodnościowego dwóch urządzeń przeznaczonych 

do ochrony poczty elektronicznej - antywirusowych i antyspamowych wraz z 12-

miesięcznym wsparciem technicznym i aktualizacją dostarczonego oprogramowania, a także 

usługi świadczenia ww. serwisów w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę nw. części 

zamówienia, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

SIWZ oraz opisem warunków serwisu zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie 

składa się z dwóch części: Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1 zamówienia - 

świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwerowego systemu wsparcia portalu; Część 2 

zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego systemu bezpieczeństwa sieci 

lokalnej i jej połączenia z Internetem. UWAGA: Najpóźniej w dniu zawarcia umowy (ale 

przed jej podpisaniem) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu dokumenty 

potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i oprogramowania do świadczenia usług 

serwisowych dla wszystkich urządzeń i oprogramowania wymienionych w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej - w Załączniku nr 1 do SIWZ. 



II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6, 50.31.21.00-6, 72.51.43.00-4, 

72.70.00.00-7, 48.73.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne 

Części zamówienia dla Części 1 6.500 zł słownie sześć tysięcy pięćset zł. dla Części 2 13.600 

zł słownie trzynaście tysięcy sześćset zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach - pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275 ze zm. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

Zamawiającego Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, ul. 

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Bank PEKAO SA, Oddział w Warszawie, ul. Jasna 1, 

nr konta 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963 z dopiskiem wadium do przetargu na usługi w 

zakresie wsparcia teleinformatycznego Część. Wadium wniesione w tej formie uważa się za 

wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy 

złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument 

wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności 

oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami np umieszczony w koszulce, co 

pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Zamawiający zwróci 

wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na 

zasadach określonych w ustawie Pzp. 



III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę świadczenia serwisu 

gwarancyjnego/pogwarancyjnego systemów pracujących w trybie ciągłym 

(24/7/365) dla każdego z nw. dla danej części Obszarów: dla Części 1 

zamówienia: a) Serwery i inne urządzenia firmy SUN/ORACLE, b) Macierz 

dyskowa FC firmy NetApp, c) Przełączniki sieci SAN - firmy Brocade, dla 

Części 2 zamówienia: d) Sieciowe urządzenia aktywne firmy Juniper 

Networks, e) Appliance i oprogramowanie firewall firmy CheckPoint, f) 

Urządzenia typu IPS i Antywirusowe firmy McAfee, g) Oprogramowanie 

WebSecurity anty-wirus, anty-malware firmy WebSense, h) Application Load 

Balancing firmy F5, i) Web Application Firewall and Database Security 

Gateway firmy Imperva. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem 

zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko 

zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim 

przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać 

wymogi określone przez Zamawiającego. Zaleca się złożenie wykazu 

wykonanych lub wykonywanych usług na formularzu stanowiącym Załącznik 

nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty 

potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w 

formie referencji lub poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. Zamawiający informuje, że za główne usługi uzna te, które są 

wymienione na potwierdzeniu spełniania warunku udziału w postępowaniu - 

wiedzy i doświadczenia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy (ale przed jej podpisaniem) Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do wglądu dokumenty potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i 

oprogramowania do świadczenia usług serwisowych dla wszystkich urządzeń i 

oprogramowania wymienionych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - w Załączniku nr 

1 do SIWZ. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty zgodnie z zasadą 

wskazaną w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Czas dostawy - 5 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  



IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany 

umowy, w formie aneksu z zastrzeżeniem następujących przypadków: 1) zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu Zamówienia, 2) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. 

W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie cen brutto podanych w 

złożonym Formularzu oferty o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości podatku VAT 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny 

Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 

Warszawa fax (22) 840-81-41 e-mail: ilnie@ciop.pl piętro IV, pok. 403B. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 02.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 

Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III - pok. 335 - Kancelaria. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwerowego systemu 

wsparcia portalu. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWIS 

POGWARANCYJNY SERWEROWEGO SYSTEMU WSPARCIA PORTALU 

Serwis pogwarancyjny (wsparcie techniczne producenta, naprawa, wymiana, części 

zamienne), gwarantowany czas naprawy w ciągu 24 h, systemu serwerowego wsparcia 

portalu, wg specyfikacji poniżej, w okresie 12 miesięcy od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6, 50.31.21.00-6, 72.51.43.00-

4, 72.70.00.00-7, 48.73.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016. 



 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego systemu 

bezpieczeństwa sieci lokalnej i jej połączenia z Internetem. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWIS 

POGWARANCYJNY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI LOKALNEJ I JEJ 

POŁĄCZENIA Z INTERNETEM - Klaster routerów BGP, Klaster urządzeń FireWall 

firmy CheckPoint wraz z dedykowanym oprogramowaniem, Klaster urządzeń IPS 

(zapobiegających włamaniom do sieci Ethernet), Klaster urządzeń ochrony dostępu do 

Internetu (WebSecurity antywirus, antimalware), Klaster urządzeń ochrony poczty 

elektronicznej (antywirus, antyspam) , Serwis pogwarancyjny urządzeń 

równoważących ruch sieciowy (Application Load Balancing), Serwis pogwarancyjny 

sprzętowo-programowego systemu korelacji logów (STRM), Serwis pogwarancyjny 

urządzeń aktywnych sieci lokalnej CIOP-PIB, SERWIS POGWARANCYJNY 

KLASTRA URZĄDZEŃ APLIKACYJNEGO FIREWALLA WEB I FIREWALLA 

BAZ DANYCH, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6, 50.31.21.00-6, 72.51.43.00-

4, 72.70.00.00-7, 48.73.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.1 - 2.4 i 

2.6 - 2.9 oraz do 4 tygodni od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.5 - 5 

 


