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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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: PL Polska
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl 
Tel.:  +48 224445714
Faks:  +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://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 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

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:
Świadczenie usług serwisu dla komponentów środowiska wirtualnego
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.013.2021

II.1.2) Główny kod CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:nik.zp@nik.gov.pl
http://www.nik.gov.pl
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia


2 / 8

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu dla komponentów środowiska wirtualnego.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:
1) Część I - „Zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta oraz świadczenie Asysty 
Technicznej Wykonawcy dla systemu Trend Micro Deep Security”;
2) Część II - „Zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta dla środowiska wirtualnego 
Vmware”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta oraz świadczenie Asysty Technicznej 
Wykonawcy dla systemu Trend Micro Deep Security
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
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 zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta oraz 
świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy dla systemu Trend Micro Deep Security:
1) zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego 
36 licencji Deep Security Government - per CPU (Socket) na Deep Security Government w pakiecie Malware-
Prevention od dnia 25.10.2021 r. do dnia 24.10.2024 r.;
W przypadku, gdy umowa zostanie podpisana po 25.10.2021 r. termin zakończenia obowiązywania wsparcia 
technicznego producenta nie ulega zmianie.
2) świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy dla środowiska wirtualnego i systemu zabezpieczającego to 
środowisko w ramach puli 100 godzin podstawowych oraz (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę) 
maksymalnie 60 godzin dodatkowych, przy czym w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane przez 
Zamawiającego godziny dodatkowe. Asysta będzie świadczona zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 
Załącznika nr 1a do SWZ;
3) (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę) przeprowadzenie 1 jednodniowego autorskiego warsztatu 
technicznego dla administratorów/ 2 jednodniowych autorskich warsztatów technicznych dla administratorów, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 Załącznika nr 1a do SWZ;
4) (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę) przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla 
administratorów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 Załącznika nr 1a do SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikowane szkolenie / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Jednodniowy autorski warsztat techniczny dla administratorów / Waga: 5
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Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe godziny Asysty Technicznej Wykonawcy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/10/2021
Koniec: 24/10/2024
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
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części I zamówienia w wysokości 3 600 zł;
2. 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta dla środowiska wirtualnego Vmware
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
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:



4 / 8

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta dla 
środowiska wirtualnego Vmware:
1) zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support dla posiadanych 
przez Zamawiającego 44 szt. licencji na oprogramowanie Vmware vSphere Standard, od dnia 01.02.2022 r. do 
dnia 31.01.2025 r., numery kontraktów 462325152, 41777467;
2) zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support dla posiadanych 
przez Zamawiającego 24 szt. licencji na oprogramowanie Vmware vSphere Enterprise Plus, od dnia 01.02.2022 
r. do dnia 31.01.2025 r., numery kontraktów 440945017, 476746554;
3) zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support dla posiadanej 
przez Zamawiającego 1 szt. licencji na oprogramowanie VMware vCenter Server Standard, od dnia 01.02.2022 
r. do dnia 31.01.2025 r., numer kontraktu 41777467;
4) zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support dla posiadanej 
przez Zamawiającego 1 szt. licencji na oprogramowanie VMware vCenter Server Foundation, od dnia 
01.02.2022 r. do dnia 31.01.2025 r., numer kontraktu 489599862;
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 Załącznika nr 1b do SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2022
Koniec: 31/01/2025
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
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części II zamówienia w wysokości 13 500 zł;
2. 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.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł 
(sto tysięcy) dla każdej części zamówienia osobno.
Wykonawca składający ofertę na dwie Części zamówienia musi posiadać środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł (dwieście tysięcy).
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
[OSOBY]
1) Część I zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, z 
których każda posiada co najmniej:
a) kwalifikacje w postaci aktualnego certyfikatu na poziomie TCSP (Trend Micro Certified Security Professional) 
w zakresie systemu zabezpieczającego środowisko wirtualne vmware Deep Security lub dokument równoważny 
(np. zaświadczenia o zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu producenta),
oraz
b) doświadczenie w postaci przeprowadzenia dwóch wdrożeń w zakresie ww. systemu.
2) Część II zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, z 
których każda posiada co najmniej:
a) kwalifikacje w postaci aktualnego certyfikatu na poziomie min. VCP6-DCV (vmware Certified Professional 
Data Center Virtualization w wersji 6 lub wyższej) w zakresie środowiska wirtualnego vmware lub dokument 
równoważny (np. zaświadczenia o zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu 
producenta),
oraz
b) doświadczenie w postaci przeprowadzenia dwóch wdrożeń w zakresie ww. systemu,
W przypadku ofert złożonych na dwie części zamówienia, Zamawiający dopuszcza wskazanie przez 
Wykonawcę tych samych osób dla obu części zamówienia, jeżeli spełniają one ww. warunki.
[DOŚWIADCZENIE]
1) Część I zamówienia:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania usług, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług serwisu i Asysty Technicznej dla środowiska 
wirtualnego i systemu zabezpieczającego to środowisko, każdej z nich o wartości co najmniej 100 000 zł brutto.
2) Część II zamówienia:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ. Wzory umów 
stanowią Załączniki nr 3a i 3b do SWZ odpowiednio dla każdej Części zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia. 
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w danej części zamówienia, zobowiązany będzie do wniesienia 
przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie.

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
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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: 01/07/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 28/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2021
Czas lokalny: 13:00
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: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II kwartał 2024 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
2.1 (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt VIII.4 SWZ.
2.2 (jeżeli dotyczy) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa w pkt XVIII.4.4 SWZ.
3. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
3.1 POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
PRZESŁANKI OBLIGATORYJNE – art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie 



7 / 8

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 – wzór wg 
Załącznika nr 6 do SWZ;
PRZESŁANKI FAKULTATYWNE – art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł (sto tysięcy 
złotych), osobno dla każdej z Części zamówienia - tj. 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) w przypadku dwóch 
Części, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganej informacji, Wykonawca składa 
inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzający 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt VIII.1.2 SWZ [OSOBY], wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
(wzór wg Załącznika nr 7a oraz 7b do SIWZ),
6) wykaz 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wg Załącznika nr 8 do SWZ) – dotyczy wyłącznie 
Części I zamówienia,
3.2 Oświadczenie, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) o niepodleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
Szczegółowe informacje dotyczące podmiotowych wymaganych środków dowodowych oraz formy ich złożenia 
zostały określone w pkt XI i XIX SWZ.

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:

http://www.uzp.gov.pl


8 / 8

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
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:
26/05/2021

http://www.uzp.gov.pl

