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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy
2020/S 170-411007
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

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

Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpr.com.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-p
ubliczne/aktualne-postepowania/
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
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

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

Dostawa 4 szt. urządzeń typu FireWall do centrów przetwarzania danych Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Numer referencyjny: ZP/5/VIII/2020
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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)

30236000 Różny sprzęt komputerowy
Dostawy

Dostawa 4 szt. urządzeń typu FireWall do centrów przetwarzania danych Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w
związku z budową Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM – Zadanie 2

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

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

II.2)
II.2.1)

II.2.7)

32424000 Infrastruktura sieciowa
32420000 Urządzenia sieciowe
Kod NUTS: PL POLSKA

Celem Zamawiającego jest budowa systemu ochrony sieciowej. W skład całościowego
systemu bezpieczeństwa będą wchodziły cztery urządzenia pracujące w trybie 2
klastrów niezawodnościowych będące przedmiotem przedmiotowego zamówienia.
Celem Zamawiającego jest zarządzanie wszystkimi urządzeniami z centralnej konsoli
umożliwiającej scentralizowane zarządzanie.
Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie firewall było sprawdzone w
praktyce rynkowej, co oznacza, że oferowany produkt musiał być dostępny na rynku
co najmniej 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Przez „dostępność produktu
na rynku” Zamawiający rozumie, iż produkt w postaci konkretnego modelu
urządzenia firewall oraz produkt w postaci wskazanej oferowanej wersji firmware
musiał być dostępny w terminie 6 miesięcy przed złożeniem oferty.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w przypadku oprogramowania
zainstalowanego na urządzeniu oraz oprogramowania do zarządzania firewallami
było dostępne oprogramowanie objęte pełnym serwisem producenta
(niedopuszczalne jest proponowanie oprogramowania np. w wersji Beta), a za datę
jego dostępności Zamawiający przyjmuje publikację konkretnej oferowanej wersji
oprogramowania (wersji z pełnym wsparciem) na stronie Producenta rozwiązania
firewall. W przypadku rozwiązania sprzętowego Zamawiający wymaga dostępności
konkretnego modelu urządzenia firewall. Niedopuszczalne jest wskazanie innego
urządzenia z typoszeregu czy urządzenia z innej „rodziny”.
Wymagane jest dostarczenie wsparcia producenta na okres 36 miesięcy od podpisania
protokołu odbioru. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone
telefonicznie i automatyczny system obsługi zgłoszeń przez autoryzowany ośrodek
serwisowy. Usługa powinna obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania,
aktualizację baz sygnatur aplikacyjnych, aktualizację baz sygnatur IPS, AV,
AntySpyware oraz aktualizację baz kategorii URL, a także dostęp do baz wiedzy,
przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. Sposób realizacji
zgłoszeń gwarancyjny w trybie 24x7.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

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

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert),
jednak nie dłużej niż 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

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
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
cztery (4) zamówienia polegające na dostawie urządzeń typu firewall wraz z
niezbędnym oprogramowaniem, o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN
brutto,
Przez dostawę należy rozumieć zawartą umowę. W przypadku dostaw będących w
trakcie realizacji warunek dotyczący wartości dostaw należy odnieść do wartości
części dostaw zrealizowanych do upływu terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców
spełnia go samodzielnie.
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym w szczególności dedykowanym zespołem (co najmniej
2 osoby) certyfikowanych inżynierów posiadających niezbędne kompetencje związane
Z przedmiotem zamówienia, które posiadają aktualne certyfikaty producenta
oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań.

III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

III.1.5)
III.2)

1. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i w zakresie
określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
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
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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: 05/10/2020
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: 03/12/2020

Data: 05/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pok. 111

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:

VI.4)
VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed terminem składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w par. 12 SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.
3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.
4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
5. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy w przypadku nieprzyznania środków na jego
realizację.

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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.
Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198
uPzp.
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.
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2020
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