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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439415-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2017/S 211-439415

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 69
Punkt kontaktowy: Akademia Marynarki Wojennej
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak
81-127 Gdynia
Polska
Tel.:  +48 261262537
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl 
Faks:  +48 261262963
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.amw.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb wyposażenia pracowni
komputerowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:b.adamczak@amw.gdynia.pl
http://www.amw.gdynia.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba
AMW.
Kod NUTS PL633

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Oprogramowanie komputerowe w postaci platformy treningowej, obsługującej 21 (dwadzieścia jeden)
stanowisk laboratoryjnych. Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie treningu w czasie rzeczywistym,
przy spełnieniu warunku nieograniczonego dostępu do zasobów platformy, pozwalając na pełną i realną
symulację zachowań użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych sieci podczas normalnego dnia pracy firmy,
organizacji czy instytucji. Ponadto, oprogramowanie ma posiadać możliwości pełnej symulacji infrastruktury
sieciowej, systemów operacyjnych oraz ekosystemów IT. Platforma treningowa powinna posiadać możliwość
wprowadzenia elementów grywalizacji opartych o tworzone scenariusze, a także realizacji warsztatów, ćwiczeń
oraz wykonywania praktycznych działań podejmowanych przez personel IT, umożliwiających zdobywanie
praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem
wykrywania i reagowania na ataki na środowisko IT.
7 (siedem) kompletów oprogramowania umożliwiającego kompleksową ekstrakcję logiczną i fizyczną danych
z urządzeń przenośnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, urządzenia GPS itp., a także ich
dekodowanie, analizę oraz raportowanie wyników wraz z rocznym wsparciem technicznym.
13 (trzynaście) kompletów oprogramowania z zakresu informatyki śledczej umożliwiającego przeprowadzanie
akwizycji i analiz wraz z rocznym wsparciem technicznym.
21 (dwadzieścia jeden) kompletów oprogramowania do wyszukiwania i analizy plików związanych z
komunikatorami internetowymi, przeglądarkami internetowymi oraz skrzynkami pocztowymi, znajdującymi się
zarówno na dysku, jak i w jego obrazie (kopii binarnej) wraz z rocznym wsparciem technicznym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 3 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Platforma Symulacji Środowiska Cyfrowego
1) Krótki opis

Oprogramowanie komputerowe w postaci platformy treningowej, obsługującej 21 (dwadzieścia jeden)
stanowisk laboratoryjnych. Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie treningu w czasie rzeczywistym,
przy spełnieniu warunku nieograniczonego dostępu do zasobów platformy, pozwalając na pełną i realną
symulację zachowań użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych sieci podczas normalnego dnia pracy firmy,
organizacji czy instytucji. Ponadto, oprogramowanie ma posiadać możliwości pełnej symulacji infrastruktury
sieciowej, systemów operacyjnych oraz ekosystemów IT. Platforma treningowa powinna posiadać możliwość
wprowadzenia elementów grywalizacji opartych o tworzone scenariusze, a także realizacji warsztatów, ćwiczeń
oraz wykonywania praktycznych działań podejmowanych przez personel IT, umożliwiających zdobywanie
praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem
wykrywania i reagowania na ataki na środowisko IT.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do analizy danych
1) Krótki opis

7 (siedem) kompletów oprogramowania umożliwiającego kompleksową ekstrakcję logiczną i fizyczną danych
z urządzeń przenośnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, urządzenia GPS itp., a także ich
dekodowanie, analizę oraz raportowanie wyników wraz z rocznym wsparciem technicznym.
13 (trzynaście) kompletów oprogramowania z zakresu informatyki śledczej umożliwiającego przeprowadzanie
akwizycji i analiz wraz z rocznym wsparciem technicznym.
21 (dwadzieścia jeden) kompletów oprogramowania do wyszukiwania i analizy plików związanych z
komunikatorami internetowymi, przeglądarkami internetowymi oraz skrzynkami pocztowymi, znajdującymi się
zarówno na dysku, jak i w jego obrazie (kopii binarnej) wraz z rocznym wsparciem technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium
należy dołączyć do oferty) w wysokości:
na część I 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
na część II 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.



Dz.U./S S211
03/11/2017
439415-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 5

03/11/2017 S211
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 5

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy dla części I i II.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

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) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
79/ZP/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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6.12.2017 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.12.2017 - 9:30
Miejscowość:
Gdynia.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania 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 jego wniesienia.
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.10.2017


