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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504732-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2021/S 194-504732

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5261009497
Adres pocztowy: Pl. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Karpiński
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl 
Tel.:  +48 225560207
Faks:  +48 228262030
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uokik.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uokik
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uokik

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona Praw Konkurencji i Konsumentów

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzenia dostępowego dla aplikacji do pracy zdalnej z opcją
Numer referencyjny: BBA-2.262.24.2021

II.1.2) Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapewniającego bezpieczeństwo i kontrolę ruchu 
sieciowego do wewnętrznego systemu teleinformatycznego Zamawiającego, monitorującego i filtrującego 
ruch do aplikacji webowych Zamawiającego klasy Web Application Firewall (WAF) z zapewnieniem wsparcia 
technicznego i gwarancji Systemu. Rozwiązanie musi być dostarczone w formie jednego urządzenia, 
umożliwiającego w przyszłości dołożenie dodatkowego urządzenia, budując środowisko wysokiej dostępności 
(HA) pracującego w trybie active – standby z możliwością realizacji trybu active-active oraz rozbudowy do 
klastra N+1 – zamówienie podstawowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji do zamówienia podstawowego, przy czym 
opcjonalny przedmiot zamówienia obejmuje:
zamówienie, dostawę i wdrożenie dodatkowego urządzenia identycznego jak w zamówieniu podstawowym, w 
okresie kolejnych dwunastu miesięcy od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.

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
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapewniającego bezpieczeństwo i kontrolę ruchu 
sieciowego do wewnętrznego systemu teleinformatycznego Zamawiającego, monitorującego i filtrującego 
ruch do aplikacji webowych Zamawiającego klasy Web Application Firewall (WAF) z zapewnieniem wsparcia 
technicznego i gwarancji Systemu. Rozwiązanie musi być dostarczone w formie jednego urządzenia, 
umożliwiającego w przyszłości dołożenie dodatkowego urządzenia, budując środowisko wysokiej dostępności 
(HA) pracującego w trybie active – standby z możliwością realizacji trybu active-active oraz rozbudowy do 
klastra N+1 – zamówienie podstawowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji do zamówienia podstawowego, przy czym 
opcjonalny przedmiot zamówienia obejmuje:
zamówienie, dostawę i wdrożenie dodatkowego urządzenia identycznego jak w zamówieniu podstawowym, w 
okresie kolejnych dwunastu miesięcy od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji do zamówienia podstawowego, przy czym 
opcjonalny przedmiot zamówienia obejmuje:
zamówienie, dostawę i wdrożenie dodatkowego urządzenia identycznego jak w zamówieniu podstawowym, 
w okresie kolejnych dwunastu miesięcy od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego, które 
będzie służyło do zbudowania środowiska wysokiej dostępności (HA) i zapewnienia wsparcia technicznego 
w łącznym okresie 12, 24 lub 36 miesięcy od daty obioru urządzenia dodatkowego oraz udzielenia minimum 
36 miesięcznej gwarancji na dodatkowe urządzenie. Dostawa dodatkowego urządzenia z wdrożeniem musi 
nastąpić w terminie do 30 dni od dnia złożenia zamówienia na opcję.
Zamawiający zastrzega, że ma prawo do nie skorzystania z opcjonalnego przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. Realizacja 
opcjonalnego przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim przesłaniu przez Zamawiającego stosownej 
informacji do Wykonawcy w postaci zlecenia uruchomienia opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a 
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje minimum dwie dostawy wraz z wdrożeniem 
oraz wsparciem technicznym systemu klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każda.
- dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia: Inżynier systemu (min. 2 osoby), tj. każda z osoba posiadająca certyfikat producenta wymagany 
do wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę rozwiązania Systemu klasy WAF. Minimum jedna z osób posiada 
doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy WAF, doświadczenie potwierdzone 
udziałem, w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie o wartości, co najmniej 300 000 PLN brutto. Minimum 
jedna z osób posiada doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń klasy WAF, doświadczenie 
potwierdzone udziałem, w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie o wartości, co najmniej 300 000 PLN 
brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków musi 
spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców lub podmiot trzeci, na zasoby którego powołują się 
Wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach określonych w 
Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2021
Czas lokalny: 11:00

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: 30/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/uokik

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych
w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uokik.
3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta
1) Formularz oferty – Załącznik nr 4 do SWZ – odrębnie dla każdej części zamówienia,
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
3) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w 1.2. lit. C części II SWZ,
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 3 lit D Część II SWZ (jeżeli dotyczy – wypełniony i 
podpisany Załącznik Nr 5 do SWZ),
5) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
6) Pełnomocnictwo do złożenia oferty. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa 
dokonuje mocodawca lub notariusz.
7) Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w 
odrębnym dokumencie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach określonych w 
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2021
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