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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186315-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
2021/S 074-186315

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl 
Tel.:  +48 261262537
Faks:  +48 261262537
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Licencja na system ochrony antywirusowej. Wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej oraz 
środowiska serwerowego i wirtualnego. Certyfikat SSL Wildcard. Serwer usług pulpitu zdalnego
Numer referencyjny: 11/ZP/21

II.1.2) Główny kod CPV
48760000 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

II.1.3) Rodzaj zamówienia

16/04/2021 S74
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:b.adamczak@amw.gdynia.pl
http://www.amw.gdynia.pl
http://www.amw.gdynia.pl
https://platformazakupowa.pl/


Dz.U./S S74
16/04/2021
186315-2021-PL

2 / 6

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na system ochrony antywirusowej i usługa wsparcia 
technicznego (część I) oraz dostawa certyfikatu SSL Wildcard z roczną subskrypcją, licencji Microsoft 
zapewniających zdalny dostęp do serwerów Windows, licencji Microsoft – system operacyjny Windows Server 
Standard i serwera usług pulpitu zdalnego (część II) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
załącznik nr 2 do SWZ.

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:
Część 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.

II.2.4) Opis zamówienia:
— licencja wraz z roczną subskrypcją na system ochrony antywirusowej i antyspamowej zasobów sieci 
komputerowej,
— wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i 
wirtualnego.

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
Koniec: 30/06/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.

II.2.4) Opis zamówienia:
— certyfikat SSL Wildcard z roczną subskrypcją,
— serwer usług pulpitu zdalnego.

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
Koniec: 30/08/2021
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

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:
Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj. być wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dotyczy części I i II).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 
Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (załącznik nr 5) – dotyczy części I, tj. wykaz dostaw i usług 
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane, a jeżeli 
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wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykonanie minimum 1 zamówienia obejmującego łącznie (nie 
dopuszcza się przedłożenia kilku dokumentów na cząstkowe zakresy wymienione poniżej) na część I:
— dostarczenie licencji lub subskrypcji oprogramowania antywirusowego do ochrony serwerów i stacji 
roboczych z konsolą centralnego zarządzania dla minimum 500 urządzeń,
— świadczenie wsparcia technicznego dla systemu ochrony antywirusowej ESET lub innego, oferowanego 
przez wykonawcę systemu antywirusowego w przypadku oferowania systemu równoważnego do ESET dla 
minimum 500 urządzeń,
— świadczenie wsparcia technicznego dla środowiska serwerowego opartego o Windows Serwer składającego 
się z minimum dwóch serwerów poczty Exchange 2010 skonfigurowanych w DAG, serwera plików, serwera 
wydruków, klastra środowiska wirtualnego Hyper-V, serwera backupu System Center Data Protection Manager 
2012, kontrolerów domeny, serwerów fizycznych i macierzy dyskowych;
b) wykonawca musi dysponować osobami (na część I załącznik nr 6) (dotyczy części I), które zostaną 
skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.
Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę osobami:
— minimum 1 osobą, posiadającą certyfikat potwierdzający umiejętność instalowania i konfigurowania 
oferowanego oprogramowania. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta lub autoryzowanego 
dystrybutora oferowanego oprogramowania lub autoryzowany przez niego ośrodek szkoleniowy (na część I 
załącznik nr 7),
— minimum 1 osobą posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia obejmującego umiejętność 
instalowania i konfigurowania systemu Windows Serwer 2008 lub nowszego (na część I załącznik nr 8),
— minimum 1 osobą posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia obejmującego umiejętność 
instalowania i konfigurowania systemu Microsoft Exchange 2010 lub nowszego (na część I załącznik nr 9),
— minimum 1 osobą posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia obejmującego umiejętność 
wdrażania i administrowania środowiskiem wirtualnym opartym o Microsoft Hyper-V (na część I załącznik nr 10),
— dysponować 1 osobą posiadającą certyfikat potwierdzający umiejętność świadczenia usług serwisowych 
zgodnie z ITIL (np. ITIL Foundation) (na część I załącznik nr 11).
2. Dysponować punktem serwisowym umożliwiającym dotarcie do siedziby zamawiającego w ciągu 1 godziny 
od zgłoszenia serwisowego (na część I załącznik nr 12).
3. Dysponować portalem/systemem serwisowym w którym zamawiający będzie mógł dokonywać zgłoszeń 
serwisowych i widzieć szczegóły ich realizacji (na część I załącznik nr 13).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0–1, tj. ...

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy opisane w SWZ załącznik nr 3.

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
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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: 19/05/2021
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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba zamawiającego, budynek nr 5, pok. 251.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

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 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2021
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