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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293555-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2018/S 129-293555
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Naczelny Sąd Administracyjny
000849310
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
Warszawa
00-011
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zowczak
Tel.: +48 225516851/+48 225516850
E-mail: zp@nsa.gov.pl
Faks: +48 225516852
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nsa.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nsa.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Naczelny Sąd Administracyjny
000849310
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, pok. 115
Warszawa
00-011
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zowczak
Tel.: +48 225516851/+48 225516850
E-mail: zp@nsa.gov.pl
Faks: +48 225516852
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nsa.gov.pl
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I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wymiar sprawiedliwości
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozbudowa istniejącej infrastruktury WAN oraz odnowienie usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego
producenta dla urządzeń firewall używanych w NSA i 16-tu WSA
Numer referencyjny: PN-5/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
32420000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Rozbudowa istniejącej infrastruktury WAN oraz odnowienie usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego
producenta wraz z aktualizacjami oprogramowania i baz sygnatur dla urządzeń firewall używanych w
Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) i 16-tu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA), zgodnie z
warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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
71356300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 dostawa do NSA dwóch urządzeń firewall z wbudowaną funkcjonalnością IPS, kontrolą warstwy aplikacji
i tunelowaniem IPSec VPN wraz z 3-letnimi subskrypcjami aktualizacji sygnatur dla nielimitowanej liczby
użytkowników, wymaganymi licencjami i 3-letnią gwarancją i wsparciem producenta, spełniających wymagania
określone w Załączniku nr 2 i 4 do SIWZ;
1.2 instalacja, konfiguracja i wdrożenie wymienionych w punkcie 1.1 urządzeń w dwóch Centrach Danych NSA
oraz uruchomienie transmisji danych IPSec VPN pomiędzy Centrami Danych a NSA i 16-oma Wojewódzkimi
Sądami Administracyjnymi w oparciu o istniejącą sieć rozległą WAN MPLS;
1.3 odnowienie usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego producenta FortiCare 8x5 z możliwością
aktualizacji oprogramowania dla 17 urządzeń firewall FortiGate i centralnego zarządzania FortiManager
pracujących w infrastrukturze informatycznej NSA i WSA;
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1.4 odnowienie aktualizacji baz sygnatur ataków FortiGuard dla modułów UTM typu antywirus, IPS, Web
Filtering, zarządzanie zgodnością, antyspam, kontrola aplikacji w wymienionych w punkcie 1.3 urządzeniach
firewall;
1.5 świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego inżynierów Wykonawcy i realizacji
postulatów zmian w konfiguracjach 19-tu urządzeń firewall wymienionych w punktach 1.1, 1.2 i 1.3 wraz z
oprogramowaniem, centralnym zarządzaniem FortiManager i rozległą siecią transmisji danych IPSec VPN;
1.6 świadczenie przez Wykonawcę usług wymienionych w pkt 1.3 - 1.5 przez 36 miesięcy od daty wygaśnięcia
posiadanych usług wsparcia i aktualizacji;
1.7 aktualizacja dokumentacji powykonawczej rozbudowanej do 19-tu lokalizacji infrastruktury WAN NSA;
1.8 zmiana licencji zwiększająca ilość dziennych logowań do min. 5 GB i przestrzeni dyskowej zapisu logów do
min. 1 TB dla systemu centralnego zarządzania FortiManager.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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: 42
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
Składający ofertę winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 26 000,00 PLN
(dwadzieścia sześć tysięcy zł 00/100), w formie przewidzianej w ustawie Pzp. Zasady wniesienia wadium
zostały określone w SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed zawarciem
umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu:
a) z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne podstawy wykluczenia);
b) w oparciu o fakultatywne przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego
w rozdziale VIII SIWZ.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 (dwie) dostawy urządzeń firewall wraz
z wdrożeniem w liczbie nie mniejszej niż 2 każda (zrealizowane na podstawie jednej umowy każda),
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Wykonawca złoży wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostaw firewall wraz z wdrożeniem
(zrealizowanych na podstawie jednej umowy każda) odpowiadających swoim rodzajem i wielkością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (w tym liczby dostarczonych
urządzeń firewall), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy
dowody, czy zostały wykonane należycie.
2. Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W celu spełnienia wymagań ustawowych zw. z informatyzacją postępowania sądowo-administracyjnego,
której termin wejścia w życie określono na 31.5.2019 r., zaplanowano wdrożenie w sądach administracyjnych
systemu EZD PUW oraz portalu publicznego. Systemy będą zainstalowane na infrastrukturze zlokalizowanej
w ww. centrach przetwarzania – Centrum Podstawowym i Zapasowym. Aby przeprowadzić ww. działania
niezbędne jest jak najszybsze uruchomienie infrastruktury technicznej, w tym urządzeń firewall, koniecznych
do uruchomienia komunikacji sądów z centrami przetwarzania oraz pomiędzy centrami przetwarzania. W
przypadku zastosowania wynikającego z art. 18 pkt 5 lit a ustawy Pzp 40 dniowego terminu składania ofert,
realna możliwość uruchomienia ww. infrastruktury istniała będzie najwcześniej z końcem października br.,
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co może uniemożliwić dotrzymanie ustawowego terminu informatyzacji. Postępowania nie można było
przeprowadzić w terminie wcześniejszym.
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: tak

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: 25/07/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 25/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Naczelny Sąd Administracyjny, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 6, pok. 109

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:
Do oferty Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte są w
specyfikacji wraz z załącznikami.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, 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. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. 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 środka komunikacji
elektronicznej.
6. 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, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2018
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