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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli , ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022

4445000, faks 022 4445415, 4445410.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane

przez Najwyższą Izbę Kontroli oprogramowanie Endpoint Protection firmy McAfee i zakup dodatkowych 351

licencji McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) wraz z rocznym wsparciem technicznym integratora.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: (1) Dostawy prawa do produktu o

nazwie >McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite Upgrade (EPAU) with 1yr Gold Software Support< dla

1650 bezterminowych licencji posiadanych przez Zamawiającego. W ramach produktu EPAU Zamawiający ma

prawo do aktualizacji posiadanych przez niego licencji do poziomu określonego w pakiecie EPA i wsparcia

producenta na poziomie określonym w nazwie produktu przez okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (2)

Dostawa 351 licencji o nazwie >McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) with 1yr Gold Software

Support<. Dostarczone bezterminowe i niezbywalne licencje muszą zawierać prawo Zamawiającego do rocznego,

tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wsparcia producenta na poziomie określonym w nazwie produktu. (3)

Usługa Asysty technicznej integratora w liczbie 64 roboczogodzin z prawem Zamawiającego do skorzystania z

dodatkowych 88 roboczogodzin. Roboczogodzina rozumiana jest jako 60 minut zegarowych pracy jednego

inżyniera oprogramowania Endpoint Protection firmy McAfee. Asysta techniczna ma obejmować okres od
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01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Zasady świadczenia usługi zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3, 48.73.00.00-4, 72.00.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.900,00 zł (słownie

złotych: trzy tysiące dziewięćset). (2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. (3) Wadium może

być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy: (3.1) w pieniądzu,

wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000 (3.2) w poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, (3.3) w gwarancjach bankowych, (3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, (3.5)

w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). (4)

Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: >Wadium - Postępowanie pn.

>>Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane przez Najwyższą Izbę Kontroli oprogramowanie Endpoint

Protection firmy McAfee i zakup dodatkowych 351 licencji McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA)

wraz z rocznym wsparciem technicznym integratora<<, znak sprawy: BGO/BGZ-271-016/2011<. (5) Wadium

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. (6) Jako termin wniesienia wadium w

formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. (7) Wadium wniesione w formie

poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, zgodnie z pkt 8.18 SIWZ. (8) Wadium w postaci

poręczeń lub gwarancji należy dostarczyć do sekretariatu Departamentu Rachunkowości (Warszawa, ul. Filtrowa

57, pok. 23). (9) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna

na pierwsze żądanie. (10) Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obejmowała swoją treścią zobowiązanie

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (zobowiązanych z tytułu gwarancji).

(11) W przypadku, gdy w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono, iż gwarancja wygasa

przed upływem wskazanego w niej okresu ważności wraz z chwilą jej zwrotu gwarantowi, Zamawiający wymaga

przedłożenia oryginału ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. (12) Wadium musi obejmować cały okres

związania ofertą. (13) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
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najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 8.18.4 SIWZ. (14) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. (15) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na

wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. (16) Zamawiający zażąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie sytuacji, o której

mowa w pkt 8.13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. (17) Jeżeli wadium zostanie wniesione

w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. (18) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz

z odsetkami, jeżeli: (18.1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie

zamówienia na warunkach określonych w ofercie, (18.2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (18.3) z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarcie

umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, (18.4) w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Wykonawca nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn

nieleżących po jego stronie. (19) W razie wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed

upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia

ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do

zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie będzie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający skieruje

wezwanie jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Do oferty Wykonawca musi dołączyć swoje oświadczenie, że spełnia warunek określony w art. 22 ust.1

pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759

ze zm.), (zgodnie z treścią pkt. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ). Ocena spełniania tego warunku udziału w

postępowaniu nastąpi według formuły >spełnia - nie spełnia<, na podstawie weryfikacji oświadczenia

dostarczonego wraz z ofertą. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa wyżej składa pełnomocnik.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

zrealizować co najmniej trzy zakończone pozytywnie zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i

zakresem przedmiotowi niniejszego Zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i

zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia, Zamawiający uważa dostawę oprogramowania

Endpoint Protection firmy McAfee wraz z usługą asysty technicznej bądź produktów równoważnych o

wartości co najmniej 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) brutto. Na potwierdzenie spełniania

tego warunku Wykonawca do oferty musi dołączyć: (1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunek

określony w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), (zgodnie z treścią pkt. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ), (2) Wykaz

zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień, zgodnie z wyżej wymienionym

warunkiem. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia

(obejmujący następujące informacje: ilość i rodzaj dostarczonego oprogramowania, wartość

zamówienia brutto, datę rozpoczęcia i zakończenia dostawy, oraz odbiorców (wraz z ich danymi

kontaktowymi). Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument

potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania tego warunku udziału

w postępowaniu nastąpi według formuły >spełnia - nie spełnia<, na podstawie weryfikacji dokumentów

dostarczonych wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w

wyżej, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze

zm.), w takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i

doświadczeniem innych podmiotów, niezbędną do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z

treścią Załącznika nr 4 do SIWZ) oraz wykaz zrealizowanych przez te podmioty zamówień wraz z

dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie. W przypadku oferty

składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których

mowa w wyżej składa pełnomocnik.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Na potwierdzenie spełniania

tego warunku Wykonawca do oferty musi dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunek

określony w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), (zgodnie z treścią pkt 3 Załącznika nr 3 do SIWZ). Ocena spełniania

tego warunku udziału w postępowaniu nastąpi według formuły >spełnia - nie spełnia<, na podstawie

weryfikacji oświadczenia dostarczonego wraz z ofertą.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponować dwoma

inżynierami oprogramowania Endpoint Protection firmy McAfee lub dwoma inżynierami oferowanego

oprogramowania równoważnego. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca do oferty musi

dołączyć: (1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunek określony w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

(zgodnie z treścią pkt 3 Załącznika nr 3 do SIWZ). (2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,

wykształcenia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu nastąpi według

formuły >spełnia - nie spełnia<, na podstawie weryfikacji dokumentów dostarczonych wraz z ofertą.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa wyżej, będzie polegał na zasobach

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w takiej sytuacji Wykonawca musi

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). W przypadku oferty

składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których

mowa wyżej składa pełnomocnik.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. być

ubezpieczony na kwotę 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełniania

tego warunku Wykonawca do oferty musi dołączyć: (1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunek

określony w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), (zgodnie z treścią pkt 4 Załącznika nr 3 do SIWZ). (2) Opłaconą

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę nie mniejszą 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy). Ocena spełniania tego warunku

udziału w postępowaniu nastąpi według formuły >spełnia - nie spełnia<, na podstawie weryfikacji

dokumentów dostarczonych wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym

mowa wyżej, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze

zm.), w takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnością

finansową tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
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przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). W przypadku oferty

składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których

mowa wyżej składa pełnomocnik.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Certyfikat firmy McAfee wystawiony dla osoby wymienionej w wykazie o którym mowa w SEKCJA III.3.4)

niniejszego ogłoszenia oraz w pkt. 6.1 wiersz 3, kolumna B, pkt 2 SIWZ, potwierdzający wiedzę tej osoby

w  zakresie  Endpoint  Protection lub  równoważne  zaświadczenie  potwierdzające  wiedzę  tej  osoby  w

zakresie oferowanych produktów równoważnych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści

wybranej oferty, w szczególności w przypadku: 1. wprowadzenia przez producenta oprogramowania lub

Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem zamówienia; 2. zakończenia

produkcji określonych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP; 3. upadłości albo

likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta; 4. istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub

organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia

itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości; 5.

zmiany obowiązujących przepisów prawa; 6. uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych

powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; 7. wynikających ze specyfiki działalności

Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru dostawy; 8. konieczności zmiany

terminu wykonania lub odbioru dostawy spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o
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przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy; 9. zaistnienia siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Najwyższa Izba Kontroli, Biuro

Informatyki, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011

godzina 12:00, miejsce: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, pokój nr 72 (Biuro

Informatyki).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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