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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95815-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2011/S 59-095815
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Inspektorat Uzbrojenia
Al. Niepodległości 218
Kontaktowy: Inspektorat Uzbrojenia Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Do wiadomości: Paweł Mączka
00-911 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 226874522
E-mail: iu.oiize@mon.gov.pl
Faks +48 226874893
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.iu.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka wojskowa
Obrona
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych RON wraz z usługą
wdrożeniową.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy 2 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Zegrze, Ul. Warszawska 22, 05-130
Zegrze Południowe oraz 1 Baza Materiałowa Techniczna, Skład Łowicz, ul. Jana Pawła II 1, 99-400 Łowicz

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej
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II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci
teleinformatycznych resortu obrony narodowej wraz z usługą wdrożeniową - tj. przeprowadzenie migracji
sieci MIL-WAN do jednolitej sieci podkładowej IP oraz odnowienie serwisu producenckiego dla urządzeń
Cisco. Przedmiotem dostawy są miedzy innymi: routery, przełączniki, urządzenia typu firewall, konwertery
światłowodowe, szafy serwerowe, węzły SDH, tp.
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia, zakres przedmiotowy, miejsce dostawy i realizacji usług
zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tzw. „SIWZ”, którą Zamawiający przekaże
zaproszonym do składania ofert wykonawcom, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32420000, 32422000, 32413100, 32520000, 48210000, 32232000, 72000000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Wartość zamówienia powyżej 125 000 EUR.

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Zaproszony do składania ofert wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia oferty wadium na cały okres
związania ofertą na zasadach określonych w art. 45 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Wysokość wadium wynosi: 230 000,00PLN (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych). Zamawiający
informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Warunki finansowe zostaną określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ., w tym zgodnie
z ustawą z dnia 12.6.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 poz. 1323, z
późn.zm.).

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Umowa o wspólne wykonanie zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU
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Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej
"ustawą Pzp" oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia (szczegóły w pkt III.2.3 niniejszego ogłoszenia - "Zdolność techniczna");
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(szczegóły w pkt III.2.3 niniejszego ogłoszenia - "Zdolność techniczna");
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej (szczegóły w pkt III.2.2. niniejszego ogłoszenia - "Zdolność ekonomiczna i
finansowa").
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem § 1ust.2 i
3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226,
poz. 1817), zwane dalej "Rozporządzeniem".
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dot. wykonawców określonych w art. 23 oraz w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
1.W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z
Rozporządzeniem, żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp;
2) Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp;
3) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw
wraz z usługą wdrożenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 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 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są
wykonywane należycie – zgodnie z opisem zawartym w pkt III.2.3 „Zdolność techniczna";
4) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
zgodnie z opisem zawartym w pkt III.2.3 „Zdolność techniczna";
5) Oświadczenia wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, tj. dot. aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, certyfikatów inżyniera
Cisco CCIE – zgodnie z opisem zawartym w pkt III.2.3 „Zdolność techniczna";
6) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z
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opisem zawartym w pkt III.2.2. „Zdolność ekonomiczna i finansowa", wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem § 1 ust. 2
Rozporządzenia;
7) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia zgodnie z opisem zawartym w pkt III.2.2. „Zdolność ekonomiczna i finansowa";
8) aktualnego odpisu 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 Pzp, wystawionego
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 oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
9) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
10) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym ze w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust.1:
1) ust.1 punkty: 8, 9, 10 i 12 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
2) ust. 1 punkt 11 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych w terminach określonych w ust. 3.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według formuły
"spełnia/nie spełnia".
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać sie wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.:
1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie:
cztery miliony złotych);
2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 4
000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych).
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu składa:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości
co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem § 1 ust. 2
Rozporządzenia;
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych).
Ocena spełniania warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według formuły
"spełnia/nie spełnia".

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać sie wykonawca, który:
1.posiada wiedzę i doświadczenie, tj.:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzy (3) dostawy wraz z usługą wdrożenia odpowiadające
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy dotyczyły dostawy urządzeń sieciowych, takich jak
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routery i/lub przełączniki i/lub urządzenia typu firewall, a usługa wdrożenia obejmowała swoim zakresem co
najmniej instalację, uruchomienie i konfigurację dostarczonych urządzeń sieciowych, gdzie wartość każdej
wykazanej dostawy wraz z usługą wdrożenia wynosiła co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony
złotych);
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu składa:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw
wraz z usługą wdrożenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 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 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
2.posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.:
1)dysponuje co najmniej dwiema osobami, które będą odpowiedzialne za instalację, konfigurację oraz usługę
eksperckiego wsparcia technicznego, z których każda posiada łącznie:
a) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli co najmniej TAJNE, wydane zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz., 1228.), lub są uprawnione do dostępu do informacji niejawnych na mocy umów
i porozumień międzynarodowych, dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych, których jedną ze stron
jest Rzeczpospolita Polska,
b) tytuł inżyniera Cisco CCIE;
2) dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia roli kierownika
projektu rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej RON w oparciu o najlepsze praktyki
zarządzania projektem informatycznym, np. PRINCE, PMI lub PMBoK posiadającego aktualne poświadzcenie
bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej
zastrzeżone, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr
182, poz., 1228.), lub są uprawnione do dostępu do informacji niejawnych na mocy umów i porozumień
międzynarodowych, dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych, których jedną ze stron jest
Rzeczpospolita Polska.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu składa:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamii;
2. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, np. aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, certyfikaty inżyniera Cisco
CCIE.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i wykazy, które
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według
formuły "spełnia/nie spełnia".
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Ocena spełniania warunków dokonana będzie
w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W celu dokonania wyboru 5 wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert, Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób określony
poniżej: 1. Za wykazanie się większą niż wymagana ilością dostaw sprzętu sieciowego wraz z usługą
wdrożenia – spełniających wymagania określone w III.2.3.1., Zamawiający przyzna punkty w następujący
sposób: 1) za wykazanie przez wykonawcę zrealizowanie czterech (4) takich dostaw z usługą - 1 pkt; 2) za
wykazanie przez wykonawcę zrealizowanie pięciu (5) takich dostaw z usługą - 2 pkt; 3) za wykazanie przez
wykonawcę zrealizowanie sześciu (6) takich dostaw z usługą - 3 pkt; 4) za wykazanie przez wykonawcę
zrealizowanie siedmiu (7) takich dostaw z usługą - 4 pkt; 5) za wykazanie przez wykonawcę zrealizowanie
ośmiu (8) lub więcej takich dostaw z usługą- 5 pkt. W celu przeprowadzenia oceny, wykonawca zobowiązany
jest złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw urządzeń sieciowych wraz z usługą wdrożenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa dotyczyła dostawy urządzeń
sieciowych, takich jak routery i/lub przełączniki i/lub urządzenia typu firewall, a usługa wdrożenia obejmowała
swoim zakresem co najmniej instalację, uruchomienie i konfigurację, gdzie wartość każdej wykazanej
dostawy wraz z usługą wdrożenia wynosiła co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocenie podlegać będą tylko te wykazane
dostawy wraz z usługą wdrożenia, dla których Wykonawca załączył wymagane dokumenty potwierdzające, że
zostały one wykonane należycie i wartość dostawy wraz z usługą wdrożenia wynosiła co najmniej 4 000 000
PLN. W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 5 pkt. 2. Za wykazanie się dysponowaniem
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie większej niż określna i spełniających wymagania
określone w III.2.3.2, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 1) za wykazanie przez wykonawcę,
że dysponuje trzema osobami posiadającymi aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli
co najmniej TAJNE wraz z tytułem inżyniera Cisco CCIE – 1pkt; 2) za wykazanie przez wykonawcę, że
dysponuje czteroma osobami posiadającymi aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli
co najmniej TAJNE wraz z tytułem inżyniera Cisco CCIE - 2 pkt; 3) za wykazanie sie przez wykonawcę, że
dysponuje dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do pełnienia roli kierownika projektu posiadającego
aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE - 2 pkt. W
celu przeprowadzenia oceny, wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania osób
zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą
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uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, np aktualne poświadczenia
bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o wymaganej klauzuli, certyfikat
inżyniera Cisco CCIE, itp. W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 4 pkt.
IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Tak
1. W przypadku gdy zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu Zamawiający po
dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcje elektroniczną.
2. Adres strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna: http://www.ppp.pwpw.pl.

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IU/251/VII-51/ZO/PO/AE/DOS/K/2011

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.4.2011 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
1.Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć składać w godz. 7:30- 10:00 i 13:00
- 15:15 w dni od poniedziałku do piątku, w siedzibie zamawiającego w Kancelari Inspektoratu Uzbrojenia,
ulokowanym w Warszawie przy Al. Niepodległości 218 lub przesyłać pocztą na adres: Inspektorat Uzbrojena Al.
Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
2. Termin składania wniosków upływa w dniu 21.4.2011 r. godz. 9:00 (za termin złożenia wniosku przyjmuje się
termin wpłynięcia wniosku do Zamawiającego).
3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt. 2.
Zamawiający zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
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4. Wniosek należy napisać w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub
nieścieralnym atramentem.
5. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do wniosku należy
dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
6. Wszystkie dokumenty (z wyjątkiem pełnomocnictw) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem zgodnie z § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
7. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią wniosku przed upływem terminu otwarcia wniosków.
Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę
sieciowego sprztu do modernizacji sieci teleinformatycznych RON.” (nr postępowania IU/251/VII-51/ZO/PO/AE/
DOS/K/2011).
8. Dodatkowe informacje dotyczące wniosków w tym wzory formularzy zawiera Instrukcja dla Wykonawców
dostępna: http://www.iu.wp.mil.pl
VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr
113, poz.759, z późn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI niniejszej ustawy.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21.3.2011
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