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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419585-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2018/S 186-419585
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
141032404
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/
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
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i rozwój

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

Nazwa:
Dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Numer referencyjny: 34/18/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
32420000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz
oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Poniżej
przedmiot zamówienia, którego realizację gwarantuje Zamawiający:
1) Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzalny 10 Gb (zwana dalej Sprzętem) – 2 szt;
2) przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzalny 10 Gb (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt;
3) przełącznik sieciowy dostępowy zarządzalny 1 Gb (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;
4) punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 35 szt;
5) wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;
6) kontroler sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt;
7) oprogramowanie zarządzające sieciami WLAN i LAN (zwane dalej Oprogramowaniem lub Licencją) – 1 szt.
8) System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN – 1 szt.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 089 430.89 PLN

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
72230000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz
oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Poniżej
przedmiot zamówienia, którego realizację gwarantuje Zamawiający:
1) Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzalny 10 Gb (zwana dalej Sprzętem) – 2 szt;
2) przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzalny 10 Gb (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt;
3) przełącznik sieciowy dostępowy zarządzalny 1 Gb (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;
4) punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 35 szt;
5) wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;
6) kontroler sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt;
7) oprogramowanie zarządzające sieciami WLAN i LAN (zwane dalej Oprogramowaniem lub Licencją) – 1 szt.
8) System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN – 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji Sprzętu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wsparcia Sprzętu i Oprogramowania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość przełącznika rdzeniowego (wyrażona w U) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 961 306.51 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Prawo opcji, o którym mowa w pkt II.2.11, zostanie zrealizowane (w przypadku jego wykorzystania przez
Zamawiającego) w terminie do 30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia jednak nie później niż do dnia
31.12.2019 r.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przy skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w pkt 3.2, SIWZ, przedmiot zamówienia może ulec
zwiększeniu/poszerzeniu maksymalnie o:
1) Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzalny 10 Gb (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt.;
2) przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzalny 10 Gb (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt.;
3) przełącznik sieciowy dostępowy zarządzalny 1 Gb (zwany dalej Sprzętem) – 10 sztuk;
4) punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 35 szt;
5) wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;
6) kontroler sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 1 szt.

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:
Zamówienie finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Pomoc Techniczna)
oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Pomoc Techniczna).

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szacunkowa całkowita wartość, o której mowa w Sekcji II.1.5, obejmuje szacunkową wartość, o której mowa w
Sekcji II.2.6, oraz wartość zamówień tożsamych, które Zamawiający zaplanował zgodnie z art. 13a ustawy Pzp
i/lub zrealizował w danym roku budżetowym.

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. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ
(JEDZ).Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w
pkt 1, potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
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w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
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 następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) 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 Pzp;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) 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 - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 1-4 składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie;
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, dokumenty wymienione w pkt 1-4, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Do sporządzania oświadczenia
służy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp (zdolności
technicznej lub zawodowej) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy polegające na
dostawie, instalacji i wdrożeniu przełączników sieciowych Ethernet 10 Gb/s o wartości każdej z nich co najmniej
800 000,00 PLN brutto.
Uwaga:
— Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej,
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— W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres dostawy będzie stanowił część dostaw o
szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie dostaw wyodrębnić dostawy, o których mowa w powyższym
warunku,
— W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i wartości (dla pkt
5.2. co najmniej 800 000,00 PLN) wymaganej dostawy, dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od
dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość)
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie dostaw,
— W przypadku, gdy wartość zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień
opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji
Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) nie będzie opublikowany średni
kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.1.
SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ dokument, o którym mowa w pkt. 7.2.5. SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu,
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofertą - oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1.1.
SIWZ - dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument określony w pkt 7.1.4.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek określony
w pkt 5.2. SIWZ musi spełniać jeden z nich samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
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 następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostawy, ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu Wykazu dostaw wykonanych służy załącznik Nr 5 do SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie dysponował
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący
Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda
przedstawienia dowodów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne dla Stron postanowienia umowy, w tym zapisy dotyczące zmiany treści umowy zostały zawarte w
załączniku nr 10 do SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w
istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 06/11/2018
Czas lokalny: 13:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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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1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. W uzupełnieniu do informacji zamieszczonych w Sekcji III.1.1 oraz III.1.3, Zamawiający uprzejmie informuje,
iż - w związku z ograniczeniami technicznym formularzy ogłoszeń (limit znaków) - szczegółowe informacje
dotyczące wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w SIWZ dostępnej pod adresem internetowym wskazanym w Sekcji
I.3.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 144 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2018
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