Dz.U./S S247
21/12/2021
652624-2021-PL

1/7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:652624-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2021/S 247-652624
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bfg.pl/zamowienia/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://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ – 3 CZĘŚCI
Numer referencyjny: DAZ/ZP/5/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej – 3 części, tj.:
Cześć 1 – Wymiana zewnętrznych zapór sieciowych,
Cześć 2 – Wymiana strukturalnych przełączników sieciowych,
Cześć 3 – zakup i wdrożenie deduplikatorów w celu modernizacji systemu kopii zapasowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 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:
Wymiana zewnętrznych zapór sieciowych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana zewnętrznych zapór sieciowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 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
Okres w dniach: 84
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
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia dla Części 1 - wymiana zewnętrznych zapór
sieciowych - do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wymiana strukturalnych przełączników sieciowych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana strukturalnych przełączników sieciowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 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
Okres w dniach: 84
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
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia dla Części 2 - wymiana strukturalnych
przełączników sieciowych - do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
zakup i wdrożenie deduplikatorów w celu modernizacji systemu kopii zapasowych
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana strukturalnych przełączników sieciowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 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
Okres w dniach: 84
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia dla Części 3 - zakup i wdrożenie
deduplikatora w celu modernizacji systemu kopii zapasowych - do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
CZĘŚĆ 1 - wymiana zewnętrznych zapór sieciowych
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy)
polegające na dostawie wraz z wdrożeniem zapór sieciowych o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto
każda.
UWAGA I – Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów dla potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu.
UWAGA II – Przez jedną umowę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach zamówienia
wynikające z odrębnych umów.
UWAGA III – Przez wdrożenie Zamawiający rozumie system uruchomiony produkcyjnie i udostępniony
użytkownikom.
CZĘŚĆ 2 - wymiana strukturalnych przełączników sieciowych
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy)
polegające na dostawie przełączników sieciowych o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto każda.
UWAGA I – Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów dla potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu.
UWAGA II – Przez jedną umowę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach zamówienia
wynikające z odrębnych umów.
UWAGA III – Przez wdrożenie Zamawiający rozumie system uruchomiony produkcyjnie i udostępniony
użytkownikom.
CZĘŚĆ 3 - zakup i wdrożenie deduplikatora w celu modernizacji systemu kopii zapasowych
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy)
polegające na dostawie i wdrożeniu deduplikatorów o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda.
UWAGA I – Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów dla potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu.
UWAGA II – Przez jedną umowę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach zamówienia
wynikające z odrębnych umów.
UWAGA III – Przez wdrożenie Zamawiający rozumie system uruchomiony produkcyjnie i udostępniony
użytkownikom.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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1. Warunki realizacji umowy dla każdej części zamówienia zostały określone w SWZ.
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy:
a. § 22 Załącznika nr 7 do SWZ,
b. § 21 Załącznika nr 8 do SWZ,
c. § 22 Załącznika nr 9 do SWZ.
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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/01/2022
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: 15/04/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi za pomocą funkcjonalności Deszyfrowanie dostępnej dla Zamawiającego w
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp.
2. Zamawiający ustala wadium w wysokości:
Dla Części 1 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
Dla Części 2 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
Dla Części 3 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w SWZ.
3. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia Zamawiający żąda przedłożenia oświadczeń w tym (JEDZ) i dokumentów określonych przez
Zamawiającego w SWZ.
5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy
Pzp.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 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, na zasadach i w terminach określonych dla wartości
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zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 powyżej są:
a) Odwołanie.
b) Skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie
dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579– 590 ustawy Pzp.
4. 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.
5. 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, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 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, w przypadku zamówień.
7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2021
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