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Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania antywirusowego
2019/S 138-339361
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Porucznik
Tel.: +48 222299931
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Faks: +48 222299933
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpr.com.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lpr.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.
gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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Podmiot prawa publicznego
I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Zakup oprogramowania antywirusowego na stacje robocze i tablety SWD PRM oraz stacje robocze LPR.
Numer referencyjny: ZP/3/VII/2019

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

48761000
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania antywirusowego na stacje robocze i tablety SWD PRM oraz stacje robocze LPR.

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.3)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV
Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2)
II.2.1)
II.2.2)

Kod NUTS: PL911

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) Zamówienia Podstawowego – polegającego na zakupie oprogramowania antywirusowego na stacje robocze i tablety działające na rzecz
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w łącznej ilości 3 600 sztuk oraz licencji dla tych
stacji roboczych i tabletów wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy;
b) Zamówienia Opcjonalnego – polegającego na zakupie dodatkowego oprogramowania antywirusowego na stacje robocze
wykorzystywane przez pracowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) w łącznej ilości 350 sztuk oraz licencji dla tych stacji
roboczych wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy. Zamówienie Opcjonalne będzie realizowane w ramach „prawa opcji”.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.6)

Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamówienie Opcjonalne – polega na zakupie dodatkowego oprogramowania antywirusowego na stacje robocze wykorzystywane przez
pracowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) w łącznej ilości 350 sztuk oraz licencji dla tych stacji roboczych wraz ze
wsparciem producenta na okres 36 miesięcy. Zamówienie Opcjonalne będzie realizowane w ramach „prawa opcji”.

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu w wyniku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie innego terminu w ramach
kryterium oceny ofert.

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 określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno (1) zamówienie (dostawę)* polegające na
dostawie oprogramowania antywirusowego na stacje robocze i tablety i udzieleniem licencji dla tych stacji roboczych i tabletów wraz ze
wsparciem producenta oprogramowania na okres co najmniej 36 miesięcy, którego wartość zamówienia wynosiła co najmniej 300 000,00
PLN netto.
* - przez dostawę należy rozumieć zrealizowaną umowę
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W związku z powyższym, w sytuacji gdy któryś z warunków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) będzie w całości spełniany nie przez
Wykonawcę lub wspólnika konsorcjum a przez „inny podmiot”, „podmiot” ten musi być wykonawcą całej części zamówienia (100 %). Jeżeli
warunek będzie spełniany częściowo przez Wykonawcę lub wspólnika konsorcjum oraz częściowo przez inny podmiot lub inne podmioty
to ta część zamówienia będzie musiała być wykonana proporcjonalnie do zakresu spełniania tego warunku przez poszczególne podmioty.
III.1.5)
III.2)
III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.2.3)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2019
Czas lokalny: 12:30

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2.3)

Polski

Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2019
Data: 21/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
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Otwarcie ofert odbędzie się, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego w dniu 21.8.2019 r. o godz.
13:00. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
VI.3)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:
1.
2.
3.
4.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 10 000,00 PLN.
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4)

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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 uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na
zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
2. Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g uPzp.
VI.4.4)

VI.5)

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

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019
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