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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149163-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne
2018/S 067-149163
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
Warszawa
01-673
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kajak
Tel.: +48 225694230
E-mail: malgorzata.kajak@imgw.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imgw.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.imgw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Hydrologia,meteorologia

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

Nazwa:
„Dostawa, wdrożenie, migracja z obecnych rozwiązań oraz świadcz.usługi urzym. w pracy oper. łączy intern.,
routerów brzegowych, systemu zabezp. sieci (Firewall) oraz systemu ochrony przed atakami DDoS
Numer referencyjny: AZ/5/PN/U/AI/um.172,um.173,um.174/18

II.1.2)

Główny kod CPV
64200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Na realizację przedmiotu zamówienia składa się:1) dostawa i instalacja łączy do sieci Internet, przy
wykorzystaniu udostępnionej przez IMGW-PIB puli 254 publicznych adresów IP, należących do klasy Provider
Independent (PI) przydzielonych przez RIPE NCC. 2) dostawa, konfiguracja i uruchomienie 4 sztuk routerów
w lokalizacjach IMGW-PIB. 3) dostawa, konfiguracja (migracja z obecnie wykorzystywanych urządzeń – Palo
3020 oraz ASA5540) i uruchomienie 4 sztuk Firewalli.4) dostawa i uruchomienie systemu zabezpieczeń w
celu ochrony sieci Zamawiającego przed różnego rodzaju zagrożeniami informatycznymi i atakami DDoS na
sieć Zamawiającego.5) rozwiązywanie problemów technicznych i usuwanie awarii z zachowaniem parametrów
SLA.6) świadczenie usługi utrzymania w pracy operacyjnej łączy internetowych routerów brzegowych, systemu
zabezpieczeń sieci Firewall oraz systemu przed atakiem DDoS 7) dostawa voucherów na potrzeby organizacji
jednodniowych szkoleń dla czterech prac. Zamawiającego.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72318000
72411000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
IMGW-PIB Warszawa, ul. Podleśna 61, Odział Zamawiającego w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215
Kraków, Oddział Zamawiającego w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Na realizację przedmiotu zamówienia składa się:
1) dostawa i instalacja łączy do sieci Internet zgodnie z wymaganiami OPZ, przy wykorzystaniu udostępnionej
przez Zamawiającego puli 254 publicznych adresów IP, należących do klasy Provider Independent (PI)
przydzielonych przez RIPE NCC na potrzeby IMGW-PIB. Jeżeli podczas uruchamiania sieci Internet pojawi
się potrzeba przydzielenia dodatkowych adresów IP, Wykonawca przekaże do dyspozycji Zamawiającego
odpowiednią dodatkową pulę adresów IP.
2) dostawa, konfiguracja (migracja z obecnie wykorzystywanych urządzeń) i uruchomienie 4 sztuk routerów
zgodnie z wymaganiami OPZ w następujących lokalizacjach:
a) siedziba Zamawiającego Warszawa, ul. Podleśna 61;
b) Odział Zamawiającego w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków;
c) Oddział Zamawiającego w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia.
3) dostawa, konfiguracja (migracja z obecnie wykorzystywanych urządzeń – Palo 3020 oraz ASA5540) i
uruchomienie 4 sztuk Firewalli, zgodnie z wymaganiami OPZ w następujących lokalizacjach:
a) siedziba Zamawiającego Warszawa, ul. Podleśna 61 (konfiguracja klastra niezawodnościowego);
b) Odział Zamawiającego w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków;
c) Oddział Zamawiającego w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia.
4) dostawa i uruchomienie systemu zabezpieczeń w celu ochrony sieci Zamawiającego przed różnego rodzaju
zagrożeniami informatycznymi i atakami DDoS na sieć Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami OPZ;
5) rozwiązywanie problemów technicznych i usuwanie awarii z zachowaniem parametrów SLA;
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6) świadczenie usługi utrzymania w pracy operacyjnej łączy internetowych, routerów brzegowych, systemu
zabezpieczeń sieci Firewall oraz systemu przed atakiem DDoS dla IMGW-PIB;
7) dostawa voucherów na potrzeby organizacji jednodniowych szkoleń dla czterech pracowników
Zamawiającego:
a) z obsługi i zarządzania systemem Firewall, zgodnie z zakresem zawartym w pkt
b) VI a OPZ;
c) z wdrażania i diagnostyki sieci LAN w oparciu o przełączniki sieciowe warstwy 2 (L2) i warstwy 3 (L3),
zgodnie z zakresem zawartym w pkt VI b OPZ;
d) z konfiguracji oraz optymalizacji protokołów routingu, zgodnie zakresem zawartym w pkt VI c OPZ;
e) z konfiguracji i optymalizacji protokołu routingu BGP, zgodnie z zakresem zawartym w pkt VI d OPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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
Wadium - 65 000,00 PLN. Zabezp. należytego wykonania umowy w wys.10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie 48 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia ich
świadczenia przez Wykonawcę. Dostawa voucherów- 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Rozpoczęcie świadczenie usług- 6 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż w dniu 1.9.2018.

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:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – tj. Wykonawcy którzy posiadają aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.) w zakresie
uprawniającym do wykonywania przedmiotu zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunek nr 1:
Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia (dla dwóch niezależnych odbiorców), polegające na dostawie i
utrzymaniu łączy internetowych dla odbiorców posiadających adresację IP PI (Provider Independent) oraz AS
(Autonomous System).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli każda z usług na dzień składania ofert została należycie
zrealizowana i trwała lub trwa co najmniej 12 miesięcy.
Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanych usług, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację usługi,
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Warunek nr 2:
Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie – co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie urządzeń firewall o wartości minimum
netto 200 000,00 PLN, oraz świadczeniu usługi utrzymania w pracy operacyjnej tych urządzeń, realizowane
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Wykonawca wskaże wartość zrealizowanej usługi oraz dokładną nazwę, która pozwoli na jednoznaczną
identyfikację usługi, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Warunek 3:
Wykonawcy, którzy wskażą, że mają skierowaną do realizacji zamówienia:
Co najmniej 1 osobę na stanowisko specjalisty w zakresie instalacji i konfiguracji firewalli – musi posiadać
certyfikat, uznawany przez producenta oferowanych urządzeń firwall, poświadczający posiadanie wiedzy w
zakresie instalacji i konfiguracji firwalli,
Co najmniej 1 osobę na stanowisko specjalisty w zakresie routingu – musi posiadać certyfikat uznawany przez
producenta oferowanych urządzeń sieciowych w zakresie routingu z uwzględnieniem protokołu OSPF,
Co najmniej 1 osobę na stanowisko specjalisty w zakresie routingu w sieci Internet (BGP) – musi posiadać
certyfikat uznawany przez producenta oferowanych urządzeń sieciowych w zakresie routingu w sieci Internet
(BGP).
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza, aby jedna i ta sama osoba spełniała więcej niż jedno z wymagań o których mowa
powyżej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że co najmniej 1 osoba spełnia
powołane wymagania.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona
na podstawie wzoru umowy.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie.
3.Wszelkie zmiany umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4. Przewidziana w ust. 2 powyżej możliwość dokonania zmian postanowień Umowy obejmuje w szczególności
możliwość zmiany Umowy (w tym sposób wykonania Umowy, termin wykonania Umowy lub cena umowna), w
zakresie wynikającym ze skutków zamian lub zaistnienia okoliczności w sytuacjach określonych w § 16 ust.2
wzoru umowy, oraz § 17 wzoru umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Warunki realizacji umowy zostały określone w Rozdziale XVI SIWZ.
III.2.3)

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa,
Sala konferencyjna 234 "Niebieska".

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 13)-22) art. 24 ust. 5 pkt 1),2,4) i 8 ustawy.Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1.
Oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).2.Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23) ustawy. 3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ, tj.:1)
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:a) informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,d) odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1) ustawy, e)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności, f)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;g) oświadczenia Wykonawcy
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).2) w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:aktualnego zaświadczenia o
wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz. U. z
2017 r., poz. 1907 ze zm.) w zakresie uprawniającym do wykonywania przedmiotu zamówienia. b)zdolności
technicznej lub zawodowej:wykazu wykonanych usług, wykazu osób.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:http://https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. 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.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, by 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.
7. 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 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 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.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w Dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art.
179-198g ustawy).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

06/04/2018
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Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2018
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