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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Chęciński
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl 
Tel.:  +48 224445714
Faks:  +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nik.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres pocztowy: Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Chęciński
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl 
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nik.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób 
prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa firewall
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.001.2021

mailto:nik_zp@nik.gov.pl
www.nik.gov.pl
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
mailto:nik_zp@nik.gov.pl
www.nik.gov.pl
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II.1.2) Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) dostawa sprzętu, licencji i pozostałych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia komponentów 
centralnego systemu bezpieczeństwa firewall oraz dokumentów, w których producent potwierdza możliwość 
korzystania przez Zamawiającego z usług wsparcia technicznego producenta zaoferowanego systemu 
bezpieczeństwa firewall;
2) przeprowadzenie wdrożenia oferowanego systemu bezpieczeństwa;
3) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wdrożonego systemu 
bezpieczeństwa;
4) przeprowadzenie przez Wykonawcę jednego dwudniowego technicznego warsztatu powdrożeniowego z 
zaoferowanego systemu;
5) świadczenie wsparcia technicznego producenta dla sprzętu i licencji dostarczonych w ramach realizacji 
zamówienia;
6) świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w ramach puli 300 godzin;
7) udzielenie gwarancji na dostarczony system bezpieczeństwa oraz dokumentację techniczną;
8) przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zaoferowanego systemu bezpieczeństwa dla pięciu osób.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
72591000 Rozszerzanie umów serwisowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, przy
ul. Filtrowej 57

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa sprzętu, licencji i pozostałych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia komponentów 
centralnego systemu bezpieczeństwa firewall oraz dokumentów, w których producent potwierdza możliwość 
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korzystania przez Zamawiającego z usług wsparcia technicznego producenta zaoferowanego systemu 
bezpieczeństwa firewall;
2) przeprowadzenie wdrożenia oferowanego systemu bezpieczeństwa;
3) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wdrożonego systemu 
bezpieczeństwa;
4) przeprowadzenie przez Wykonawcę jednego dwudniowego technicznego warsztatu powdrożeniowego z 
zaoferowanego systemu;
5) świadczenie wsparcia technicznego producenta dla sprzętu i licencji dostarczonych w ramach realizacji 
zamówienia;
6) świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w ramach puli 300 godzin;
7) udzielenie gwarancji na dostarczony system bezpieczeństwa oraz dokumentację techniczną;
8) przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zaoferowanego systemu bezpieczeństwa dla pięciu osób.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania funkcjonalności opisanych w kryteriach pozacenowych, na podstawie 
art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia z ofertą dokumentacji technicznej producenta 
oferowanego systemu, potwierdzającej daną funkcjonalność. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji 
technicznej w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: ochrona przed wyciekiem poświadczeń użytkowników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: deszyfracja połączeń wychodzących / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: weryfikacja wpływu aktualizacji bazy sygnatur aplikacyjnych na politykę 
bezpieczeństwa / Waga: 20
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta i wybrane dokumenty, określone w SWZ, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi:
- posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
- posiadać konto Wykonawcy na miniPortalu.

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:
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1. Zamawiający nie stawia warunków dot.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
— sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
— zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Zamawiający przewiduje tzw. uprzednią ocenę ofert, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
- oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt 4;
- podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej w pkt 5.
4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie (dalej: JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu, 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. .
5. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE Z OFERTĄ:
- (opcjonalnie) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.
- (opcjonalnie) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych,
b) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie,
c) dowody określające czy zamówienia (z lit. b) - zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
2) potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania:
e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,
f) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej,
g) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, 
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którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1.200.000 zł lub posiadać zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.200.000 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(a) [KADRY] Do realizacji zamówienia, Wykonawca musi dysponować co najmniej dwiema osobami 
posiadającymi aktualny certyfikat co najmniej na poziomie specjalisty lub wyższym, w zakresie oferowanych 
usług asysty technicznej zaoferowanego systemu bezpieczeństwa firewall lub dokument równoważny (np. 
zaświadczenia o zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu producenta), oraz 
doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej dwóch wdrożeń w zakresie zaoferowanego systemu 
bezpieczeństwa firewall.
(b) [DOŚWIADCZENIE] Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej 
dwóch zamówień polegających na dostawie, wdrożeniu
i świadczeniu usług wsparcia technicznego dla systemu bezpieczeństwa firewall, o wartości co najmniej 
700.000 zł brutto każde.
Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy wraz z załącznikami.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian 
znajduje się w projekcie umowy.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2021
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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
siedziba Zamawiającego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, z uwzględnieniem art. 222 ust. 2 
ustawy Pzp.
2. Otwarcie ofert nie jest publiczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Komunikacja
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
elektronicznie przy użyciu:
1) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /NIK/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP 
pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej na adres: nik_zp@nik.gov.pl 
4) strony właściwej dla danego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego https://
bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
2. Zamawiający wymaga aby cała komunikacja między wykonawcami a zamawiającym, poza złożeniem oferty, 
była prowadzona przy pomocy poczty elektronicznej. Skrzynka ePUAP (opcjonalnie również miniPortal) służy 
tylko do złożenia oferty.
II. Przygotowanie oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć w oryginale; zamawiający dopuszcza złożenie skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
III. Złożenie oferty:
1. Ofertę można złożyć na dwa sposoby:
1) przez miniPortal,
2) przez ePUAP.
Szczegóły określa SWZ.
IV. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pod rygorem 
utraty wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, dostarczy Zamawiającemu:
1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto za 
podstawowy zakres przedmiotu umowy,
2) kopię polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została ona opłacona), 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:nik_zp@nik.gov.pl
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
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prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą iż 1.500.000 zł,
3) aktualne certyfikaty potwierdzające kwalifikacje osób wymienionych w pkt III.1.3 lit. a ogłoszenia. Certyfikaty 
należy dostarczyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
V. Wymagane jest wniesienie wadium.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000 zł.
Szczegóły określa SWZ.
VI. Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących przedmiotowego zamówienia.
VII. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w:
1) na miniPortalu: w Instrukcji użytkownika znajdującej się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
2) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany lub 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar maila (razem z załącznikami) nie 
może przekraczać 100 MB

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 3 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.uzp.gov.pl
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2021

http://www.uzp.gov.pl

