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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388287-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne,
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2020/S 159-388287
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatyczne Edukacji
Adres pocztowy: al. J. Ch. Szucha 25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-918
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomislav Petrović
E-mail: zamowienia.publiczne@cie.men.gov.pl
Tel.: +48 223474461
Faks: +48 223474804
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cie.men.gov.pl/bip
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://cie.men.gov.pl/category/c3-zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Budżetowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Usługa zabezpieczenia, przyśpieszenia aplikacji (CDN-Content Delivery Network) zarządzania i kopii
bezpieczeństwa KSDO.
Numer referencyjny: ZA.233.4.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia, przyśpieszenia aplikacji (CDN – Content Delivery
Network) zarządzania i kopii bezpieczeństwa KSDO. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ.

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
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
72300000 Usługi w zakresie danych
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
72800000 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
72900000 Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia infrastruktury w dwóch Centrach
Przetwarzania Danych (dalej – CPD). W ramach realizacji usługi Wykonawca administruje infrastrukturą
bezpieczeństwa wykorzystywaną przez środowisko. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezawaryjne
działanie Infrastruktury bezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania
telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej upoważnionym przez Zamawiającego osobom, wszelkich
nieprawidłowości mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie Środowiska. Zarówno
Wykonawca jak i Zamawiający mogą zgłaszać konieczność zmian w infrastrukturze teleinformatycznej
obejmujących między innymi tuning. W takim przypadku Wykonawca/Zamawiający ma obowiązek zgłosić
Zamawiającemu/Wykonawcy w formie pisemnej wniosek o dokonanie zmian. Wykonawca jest zobowiązany do
natychmiastowego informowania Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach nieautoryzowanego dostępu
do Środowiska, atakach typu DoS, DDoS, itp. Wykonawca deklaruje pełną współpracę z Zamawiającym
przy usuwaniu skutków incydentów bezpieczeństwa. Incydenty bezpieczeństwa muszą być odnotowywane
w dzienniku pracy Środowiska. Wykonawca ma obowiązek udzielać osobom upoważnionym przez
Zamawiającego wszelkich konsultacji i wyjaśnień dotyczących konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej
Środowiska, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie Środowiska. Zgłoszenia potrzeby konsultacji i
wyjaśnień mogą być dokonywane telefonicznie w dni robocze w godz. 8.15–16.15 lub pocztą elektroniczną.
Osoba, odpowiedzialna za udzielanie konsultacji i wyjaśnień może zażądać potwierdzenia zgłoszenia pocztą
elektroniczną. Wykonawca wyznaczy co najmniej dwie osoby do obsługi zgłoszeń o konsultacje i wyjaśnienia.W
celu zapewnienia poprawnego działania środowiska, konieczne jest zapewnienie systemów bezpieczeństwa.
Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania wymaganym jest aby elementy systemu
pracowały w oparciu o dedykowane oprogramowanie, wzmocnione z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się,
aby wszystkie funkcje podstawowe oraz zastosowane w nich technologie pochodziły od jednego producenta.
Nie dopuszcza się aby elementy funkcji podstawowych zastosowanych w systemie były opracowane przez firmy

18/08/2020
S159
https://ted.europa.eu/TED

2/7

Dz.U./S S159
18/08/2020
388287-2020-PL

3/7

trzecie. Musi istnieć możliwość implementacji systemu w trybach: inline reverse proxy lub transparent. Produkt
nie może posiadać ograniczeń co do ilości chronionych aplikacji web. Powinna istnieć możliwość zdefiniowania
co najmniej 4 domen administracyjnych, w których poszczególni administratorzy zarządzają określonymi
funkcjami podstawowymi systemu. System powinien mieć możliwość pracy w konfiguracji HA (High Availability)
w trybie Active-Passive i Active-Active. Ochrona przed podmianą strony WWW realizowana bezpośrednio
na firewall’u aplikacyjnym lub zewnętrznym systemie. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone
wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. Dostarczony system musi
umożliwiać lokalne zarządzanie z wykorzystaniem protokołów HTTPS, SSH, API. System musi zapewniać
lokalne logowanie oraz raportowanie – w oparciu o zestaw predefiniowanych wzorców raportów. Z punktu
widzenia jakości i skuteczności rozwiązania koniecznym jest przedstawienie wyników testów niezależnych
organizacji, np. NSS Labs, ICSA Labs lub równoważnego.System musi posiadać architekturę dwu-warstwową,
tzn. musi składać się z centralnej konsoli zarządzania oraz agentów zainstalowanych na serwerach. Centralna
konsola zarządzania musi umożliwiać definiowanie polityk bezpieczeństwa (także ich przypisywanie do
konkretnych maszyn oraz ich grup), zbieranie logów oraz generowanie raportów, a także zarządzanie agentami
(ich aktualizacje, dystrybucja, konfiguracja).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas uruchomienia usługi / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Funkcjonalności pozwalające na rozbudowę usługi / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.02,10,00-IP.02-00-008/18.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN
(słownie: czterdzieści tysięcy zł).

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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca wraz z ofertą składa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków

18/08/2020
S159
https://ted.europa.eu/TED

3/7

Dz.U./S S159
18/08/2020
388287-2020-PL

4/7

udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. Treści określonej w
załączniku nr 2 do SIWZ – JEDZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa pocztą
elektroniczną w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, od dnia wezwania przez Zamawiającego,
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunków zdolności technicznych lub zawodowych.
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków.
5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy.
7) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy.
8) Oświadczenie 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.
9) Oświadczanie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
10) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
3. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

18/08/2020
S159
https://ted.europa.eu/TED

4/7

Dz.U./S S159
18/08/2020
388287-2020-PL

5/7

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, w szczególności:
1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj. wykażą, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwie umowy:
1) co najmniej jedną polegającą na uruchomieniu produkcyjnym mechanizmów Web Application Firewall
dla systemów udostępnionych przez przeglądarkę internetową dla min. 200 000 nazwanych użytkowników
końcowych;
2) co najmniej jedną polegającą na uruchomieniu produkcyjnym ochrony min. 400 serwerów, usługa nie trwała
krócej niż 6 miesięcy;
b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem technicznym do realizacji wymaganych usług, w skład którego
wejdą:
1) 2 osoby, które będą uczestniczyły w realizacji usługi, których wiedza będzie potwierdzona certyfikatem
producenta w ramach oferowanego przez Wykonawcę w ofercie modularnego systemu zabezpieczeń
serwerów;
2) 2 osoby, które będą uczestniczyły w realizacji usługi, których wiedza będzie potwierdzona certyfikatem
producenta w ramach oferowanego przez Wykonawcę w ofercie systemu zarządzania logami, zdarzeniami,
podatnościami i incydentami;
3) 1 osoba, która będzie uczestniczyła w realizacji usługi, której wiedza będzie potwierdzona certyfikatem
producenta w ramach oferowanego przez Wykonawcę w ofercie systemu Web Application Firewall.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie,
warunek o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie natomiast brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp musi spełnić samodzielnie każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełnienia
warunków, warunek o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie z podmiotem,
oraz wykazać, że podmioty, na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy
Pzp.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ...
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:
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy – zgodnie z wypełnionym Załącznikiem nr 4
do SIWZ– Wykazem osób oddelegowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza wymianę osób
wymienionych w wykazie pod warunkiem, że osoby zaproponowane przez Wykonawcę będą legitymowały się
wymaganymi certyfikatami. Wymiana następuje na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.
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Zmiana osób w wymaganym trybie nie wymaga aneksu do Umowy. Usługa będzie świadczona od dnia
uruchomienia usługi przez Wykonawcę przez okres maksymalnie 16 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 31
grudnia 2021 r. Zapłata rozliczana będzie w okresach miesięcznych, tj. za każdy miesiąc z dołu.
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: 18/09/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 18/09/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Centrum Informatyczne Edukacji, al. J. Ch.
Szucha 25, 00-918 Warszawa, POLSKA, w pokoju nr 6.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi są Tomislav Petrović oraz Dorota Bień. Otwarcie ofert odbędzie się za pomocą
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w ciągu 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w liczbie maksymalnej
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16 miesięcy, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2020
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