Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024266/01 z dnia 2021-03-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w
zakresie wsparcia teleinformatycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Prawno- Organizacyjny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000018046
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Czerniakowska 16
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-701
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ilnie@ciop.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowy Instytut Badawczy
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w
zakresie wsparcia teleinformatycznego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c3ee4f3-9070-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024266/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-29 11:57
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ciop.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu:a. miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.plb. ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portalc. poczty elektronicznej, e-mail:
ilnie@ciop.pl.Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą na
stronie Zamawiającego tj. https://www.ciop.pl/zamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150MB.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywać się będzie
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP, do których
odwołanie udostępnione jest również na miniPortalu (Formularz do komunikacji) lub za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: ilnie@ciop.pl. Korespondencja przesłana za pomocą tych formularzy i poczty
elektronicznej nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 31 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.9. Zamawiający nie przewiduje
sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku
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wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej.11. Wykonawca
może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych
wyjaśnień.12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww.
wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.13. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą
formularza do komunikacji (zamieszczonego w miniPortalu) lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres e-mail: ilnie@ciop.pl. W temacie korespondencji należy podać numer i nazwę postępowania.
Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego
postępowania (www.ciop.pl – BIP – zamówienia publiczne), bez ujawniania źródła wniosku.14. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.15. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.16. Zamawiający przedłuży termin składania
ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z
siedzibą przy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;2) Administrator danych osobowych powołał
Inspektora Ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ciop.pl;3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr TA/ZP-2/2021 „Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do
przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego”;4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18, 19, 74, 75 ustawy Pzp;5) w przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Prezes UZP zapewnia
techniczne utrzymanie systemu oraz określa okres przechowywania danych osobowych w BZP;6)
zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których
mowa w art. 9 RODO;7) w odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące
wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO Zamawiający będzie udostępniał te dane
jedynie w sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia;8) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;9)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; Szczegóły w SWZ.
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3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TA/ZP-2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmować będzie konserwację i naprawę infrastruktury
teleinformatycznej wraz z systemami zabezpieczającymi Zamawiającego. W szczególności
przedmiot zamówienia obejmować będzie konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do
przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego poprzez
świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwerowego systemu wsparcia portalu (pkt. 1),
serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego serwerowego systemu poczty elektronicznej (pkt. 2),
serwisu pogwarancyjnego systemu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Instytutu i jej
połączenia z Internetem wraz z systemem równoważenia ruchu na klastrach serwerów oraz jego
rozbudowa o nowy nod software’owy, kompatybilny z dwoma istniejącymi nodami
hardware’owymi (pkt. 3), oraz serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego systemu zasilania
gwarantowanego serwerowni wraz z jego modernizacją w zakresie wymiany dwóch jednostek
centralnych (sterujących) i serwis pogwarancyjny systemu chłodzenia serwerowni (pkt. 4),
będących w posiadaniu Zamawiającego, w okresach szczegółowo wymienionych w
poszczególnych pozycjach zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ, obejmujących wznowienia
serwisu i wsparcia technicznego Producentów sprzętu oraz wznowienia serwisu i wsparcia
technicznego Producentów oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania (pkt.1, Tabela 1
poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pkt.2. Tabela 2 poz.1, 2, 3, 4, pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), oraz dostawę,
instalację, wpięcie w istniejącą infrastrukturę Zamawiającego, konserwację i naprawę wraz z
czynnościami konfiguracyjnymi nowych jednostek centralnych (sterujących) do systemu
gwarantowanego zasilania (pkt. 4.1.1) oraz dostarczenie, instalacja i skonfigurowanie trzeciego
nodu software’owego, w pełni kompatybilnego z istniejącymi urządzeniami wraz ze wsparciem
technicznym producenta urządzeń, do klastra urządzeń równoważących ruch sieciowy (3.4.2), a
także usługi świadczenia ww. serwisów pogwarancyjnych i gwarancyjnych w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie (lub w Łodzi, gdy jest to wymagane) przez Wykonawcę, zgodnie
ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ oraz z opisem
warunków serwisu Wykonawcy zawartych w Załączniku nr 2 do SWZ.Zamówienie składa się z
czterech nierozłącznych (i przenikających się wzajemnie) obszarów - Punktów zamówienia
(zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ): Pkt. 1
zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwerowego systemu wsparcia
portalu;Pkt. 2 zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego
serwerowego systemu wsparcia poczty elektronicznej;Pkt. 3 zamówienia - świadczenie usług
serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego systemu bezpieczeństwa portalu, poczty
elektronicznej oraz sieci lokalnej i jej połączenia z Internetem wraz z systemem równoważenia
ruchu do klastrów serwerów oraz jego rozbudowa o nowy nod software’owy, kompatybilny z
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dwoma istniejącymi nodami hardware’owymi.Pkt. 4 zamówienia - świadczenie usług serwisu
pogwarancyjnego i gwarancyjnego systemu zasilania gwarantowanego wraz z jego
modernizacją w zakresie wymiany dwóch jednostek centralnych (sterujących) oraz systemu
chłodzenia gwarantowanego serwerowni i węzłów sieci LAN.Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 10 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50312300-8 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania
danych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32413100-2 - Rutery sieciowe
50312100-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-02-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. O
udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału
w postępowaniu: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie
określa warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa
warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln zł;4) zdolności
technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną
usługę świadczenia serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego systemów pracujących w trybie
ciągłym (24/7/365) dla każdego z nw. Obszarów:dla pkt.1, pkt.2, pkt.3 i pkt.4 zamówienia:A.
Serwery i inne urządzenia firmy SUN/ORACLE,B. Przełączniki sieci SAN - firmy Brocade,C.
Sieciowe urządzenia aktywne firmy Juniper Networks, D. Serwery i inne urządzenia firmy HP,E.
Oprogramowanie systemowe (w tym klastrujące) firmy VMware,F. Appliance i oprogramowanie
firewall firmy CheckPoint,G. Oprogramowanie EmailSecurity antywirusowe i antyspamowe firmy
Forcepoint,H. Application Load Balancing firmy F5,I. Web Application Firewall and Database
Security Gateway firmy Imperva.J. Urządzenia zasilania gwarantowanego (min. 30kW) firmy
SOCOMEC oraz producenta oferowanych jednostek centralnych UPSK. Urządzenia chłodnicze
(min. 16 kW) firmy FUJITSU Zaleca się złożenie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w formie
referencji lub poświadczenia odbiorcy ww. usług.Dla potrzeb oceny spełniania warunku
określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut
obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych;b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz osób
którymi dysponuje w celu wykonania zamówienia, posiadających kwalifikacje, wykonujących
czynności związane z zakresem realizacji poszczególnych punktów i podpunktów
zamówienia:Pkt 1 zamówienia1) Konserwacja i naprawa serwerów i innych urządzeń firmy
SUN/ORACLE wraz z ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z
producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich
oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności,
określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi przełączników sieci SAN - firmy Brocade, utrzymywanie niezbędnych
kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń
i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności,
określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);Pkt 2 zamówienia:1) Konserwacja i naprawa
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serwerów firmy HP wraz z ich oprogramowaniem (firmy VMWare), utrzymywanie niezbędnych
kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń
i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności,
określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi urządzeń aktywnych firmy Juniper Networks wchodzących w skład systemu
poczty elektronicznej Zamawiającego, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego
ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);Pkt 3 zamówienia:1) Konserwacja i
naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra routerów BGP firmy Juniper Networks,
utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem
wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);2) a) Konserwacja i
naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń FireWall firmy CheckPoint (w
Warszawie) łącznie z ich oprogramowaniem, a także dedykowanego serwera i oprogramowania
zarządzającego firmy CheckPoint, oraz utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania
(zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ); 2) b) Konserwacja i naprawa urządzenia typu FireWall firmy
CheckPoint (w Łodzi) wraz z dedykowanym oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych
kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww.
urządzenia i jego oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ).3) Konserwacja i naprawa wraz z
czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń ochrony poczty elektronicznej (Forcepoint
TRITON AP-EMAIL antywirus, antyspam), łącznie z ich oprogramowaniem, a także
dedykowanego serwera i oprogramowania zarządzającego firmy Forcepoint, oraz utrzymywanie
niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego
ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ); 4) Konserwacja i naprawa wraz z
czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń równoważących ruch sieciowy (Application
Load Balancing) firmy F5, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych
kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń
i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności,
określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);5) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami
konfiguracyjnymi urządzeń aktywnych firmy Juniper sieci lokalnej Zamawiającego, łącznie z ich
oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług
wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym,
szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do
SWZ);6) Konserwacja wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń aplikacyjnego
FireWalla Web i FireWalla baz danych firmy IMPERVA, łącznie z ich oprogramowaniem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania
(zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);7) Dostawa, instalacja i skonfigurowanie trzeciego nodu
software’owego, w pełni kompatybilnego z istniejącymi urządzeniami typ BIG-IP 3600, firmy F5,
utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego
dotyczącego ww. oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych
czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);Pkt 4 zamówienia:1) Modernizacja
systemu gwarantowanego zabezpieczenia zasilania, dostawa, instalacja i skonfigurowanie
dwóch nowych jednostek centralnych UPS wraz z niezbędnym wyposażeniem, wpięcie w
istniejącą infrastrukturę Zamawiającego, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem,
świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania
(zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w
załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi
zespołu trzech urządzeń chłodniczych firmy FUJITSU, stanowiących system chłodzenia
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serwerowni Zamawiającego, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie
usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń (zgodnie z pełnym, szczegółowym
zakresem wymaganych czynności, określonym w załącznikach nr 1 i 2 do SWZ);Zaleca się
złożenie wykazu osób posiadających kwalifikacje na formularzu stanowiącym Załącznik nr 9 do
SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076, 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do
SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1)
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076, 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do
SWZ;2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej, niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3)
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 mln zł;4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy – Załącznik nr 8 do SWZ;5) 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 – Załącznik nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:Zamawiający wymaga aby
oferowane usługi serwisu gwarancyjnego / pogwarancyjnego (zgodnie ze Szczegółową
Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ), zwane dalej „usługami”,
świadczone były przez Wykonawcę posiadającego autoryzację (czyli status autoryzowanego
partnera) producenta sprzętu lub oprogramowania w zakresie serwisu tego sprzętu lub
oprogramowania dla wszystkich urządzeń i oprogramowania wymienionych w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ (w przypadku powierzenia przez
Wykonawcę świadczenia „usług” Podwykonawcy/-om – muszą być to dokumenty potwierdzające
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ww. autoryzację tego Podwykonawcy/-ów). Wykonawca wraz z ofertą złoży Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i oprogramowania do świadczenia
„usług” serwisowych dla wszystkich urządzeń i oprogramowania wymienionych w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ (w przypadku powierzenia przez
Wykonawcę świadczenia „usług” Podwykonawcy/-om – muszą być to dokumenty potwierdzające
ww. autoryzację tego/tych Podwykonawcy/ ów).Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:Zamawiający wymaga aby
oferowane usługi serwisu gwarancyjnego / pogwarancyjnego (zgodnie ze Szczegółową
Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ), zwane dalej „usługami”,
świadczone były przez Wykonawcę posiadającego autoryzację (czyli status autoryzowanego
partnera) producenta sprzętu lub oprogramowania w zakresie serwisu tego sprzętu lub
oprogramowania dla wszystkich urządzeń i oprogramowania wymienionych w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ (w przypadku powierzenia przez
Wykonawcę świadczenia „usług” Podwykonawcy/-om – muszą być to dokumenty potwierdzające
ww. autoryzację tego Podwykonawcy/-ów). Wykonawca wraz z ofertą złoży Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i oprogramowania do świadczenia
„usług” serwisowych dla wszystkich urządzeń i oprogramowania wymienionych w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ (w przypadku powierzenia przez
Wykonawcę świadczenia „usług” Podwykonawcy/-om – muszą być to dokumenty potwierdzające
ww. autoryzację tego/tych Podwykonawcy/ ów).Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
zł).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2)
gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. 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 S.A., Oddział w Warszawie, ul. Jasna 1, nr konta: 95 1240 6247 1111
0000 4975 9963 z dopiskiem na przelewie „Wadium do przetargu na konserwację i naprawę
sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia
teleinformatycznego TA/ZP-2/2021”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z
chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w
ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej
jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający dokona sprawdzenia czy wymagana kwota
wpłynęła na konto Zamawiającego w wymaganym terminie.5. Zamawiający zaleca, aby w
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przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie
przelewu wadium został załączony do oferty w formie lub postaci elektronicznej,2) innej niż
pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w formie elektronicznej wraz z ofertą.6. Z treści
gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego
zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności (dostawy/usługi/roboty
budowlane) wykonają poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Na podstawie art. 455
ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, która nie prowadzi do modyfikacji
ogólnego charakteru Umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:1)
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub
zakres realizacji Przedmiotu Umowy – zmiany polegać będą na dostosowaniu Umowy do
zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru Umowy;2) gdy po
podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania Umowy i korzystniejsze dla
Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań
technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego urządzenia lub jego zmianę o
ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia;3) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu § 14 ust. 2
Umowy; 3. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności: 1) zmiana danych Wykonawcy
wskazanych w Umowie, polegających na zmianie formy prawnej, firmy, danych teleadresowych,
itp. (np. w wyniku zmiany siedziby, przekształcenia, przejęcia), pod warunkiem, że zmiana nie
prowadzi do zmiany podmiotowej po stronie Wykonawcy;2) zmiana numeru rachunku
bankowego wskazanego w Umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
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SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP, do którego odwołanie udostępnione jest również na
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-11
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