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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491982-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
2019/S 202-491982

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
Warszawa
00-925
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
Tel.:  +48 226083600
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Faks:  +48 226083189
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://gus.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208, pok. 210
Warszawa
00-925
Polska
Tel.:  +48 223083600
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Faks:  +48 226083189
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:m.brzychcy@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://gus.ezamawiajacy.pl
mailto:m.brzychcy@stat.gov.pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie
kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KSZBI dla statystyki publicznej (...).
Numer referencyjny: 19/ST/KSZBI/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
79417000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją
projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KSZBI dla statystyki
publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014–
2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Usługi doradcze polegać będą w szczególności na realizacji następujących zadań:
Zadanie I - Przeprowadzenie analizy środowiska i zasobów teleinformatycznych statystyki publicznej;
Zadanie II - Opracowanie modelu organizacyjnego wdrożenia Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (ang.
Security Operations Center) w statystyce publicznej;
Zadanie III - Opracowanie wymagań infrastrukturalnych do budowy SOC;
Zadanie IV - Opracowanie wsadu merytorycznego dla potrzeb przygotowania OPZ dla poszczególnych
podsystemów/produktów.
Szczegółowy opis - Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 322 944.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72810000
72610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją
projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KSZBI dla statystyki
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publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014–
2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Usługi doradcze polegać będą w szczególności na realizacji następujących zadań:
Zadanie I - Przeprowadzenie analizy środowiska i zasobów teleinformatycznych statystyki publicznej;
Zadanie II - Opracowanie modelu organizacyjnego wdrożenia Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (ang.
Security Operations Center) w statystyce publicznej;
Zadanie III - Opracowanie wymagań infrastrukturalnych do budowy SOC;
Zadanie IV - Opracowanie wsadu merytorycznego dla potrzeb przygotowania OPZ dla poszczególnych
podsystemów/produktów.
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przez okres 12 tygodni od daty zawarcia umowy, z
zastrzeżeniem, że:
1) realizacja zadania I zakończy się do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
2) realizacja zadania II zakończy się do 9 tygodni od daty zawarcia umowy;
3) realizacja zadania III zakończy się do 12 tygodni od daty zawarcia umowy;
4) realizacja zadania IV zakończy się do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne 2-dniowe (16 godz. lekcyjnych) szkolenie w siedzibie Zamawiającego,
dla 3 osób, dotyczące produktów Web Gateway, Sandbox, ATP, przewidzianych do zakupu na etapie realizacji
projektu. „SZ – I / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne 2-dniowe (16 godz. lekcyjnych) szkolenie w siedzibie Zamawiającego, dla
4 osób, dotyczące produktów: SOC, WAF, SIEM przewidzianych do zakupu na etapie realizacji projektu. „SZ –
II” / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej „ON” / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 322 944.00 PLN

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2 Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office
w Administracji Rządowej”, na podstawie porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0018/18
pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Głównym Urzędem Statystycznym.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie
zostaną mu przyznane.

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

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:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, zrealizował w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu
usług doradczych w dziedzinie informatyki i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych o wartości nie
mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych),
b) Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
zespołem 3 osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania:
Kierownik Projektu który:
a) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości zasad zarządzania projektami pozwalającą na
uzyskanie certyfikatu z zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2 lub inną powszechnie stosowaną
(stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko
dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania, stanowiący spójne pojęciowo podejście do
wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu
lub projektu,
b) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości zasad zarządzania architekturą korporacyjną,
opartą o metodykę, która zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz
zarządzania informacyjną architekturą organizacji oraz metodyki ITIL,
c) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert był kierownikiem projektu i zarządzał projektami
biznesowymi przynajmniej w jednym projekcie o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy
złotych).
Inżynier ds. urządzeń sieciowych Cisco który:
a) posiada wiedzę na poziomie certyfikatu CCNP (Cisco Certified Network Professional) lub wyższego,
b) posiada wiedzę i 3 letnie doświadczenie z zakresu projektowania i wdrażania systemów oraz urządzeń w
infrastrukturze sieciowej opartej na urządzeniach Cisco,
c) w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert brał udział w minimum jednym projekcie o wartości co najmniej
100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych), którego celem było zaprojektowanie i wdrożenie systemów
oraz urządzeń w infrastrukturze sieciowej opartej na urządzeniach Cisco.
Uwaga: Zamawiający wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu projektowania i wdrażania systemów oraz
urządzeń firmy Cisco z uwagi na fakt, że infrastruktura sieciowa Zamawiającego zbudowana jest w większości
w oparciu o produkty tego producenta.
Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, który:
a) posiada wiedzę na poziomie certyfikatu CISA lub równoważnego, obejmującą zagadnienia zgodne ze
wskazanym certyfikatem;
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b) posiada znajomość rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (tj.
zapewniających poufność, integralność, dostępność informacji) pracujących w szczególności w środowisku
chmurowym oraz na urządzeniach mobilnych;
c) posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w projektach informatycznych systemów IT,
d) posiada wiedzę i 3 – letnie doświadczenie z zakresu wdrożenia wymagań dla systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie utrzymania systemów, w których
przetwarzane były informacje prawnie chronione;
e) posiada wiedzę z zakresu budowy architektury systemów teleinformatycznych;
f) posiada wiedzę z zakresu projektowania i budowania rozwiązań bezpieczeństwa na potrzeby organizacji o
charakterze wielooddziałowym, przetwarzającej informacje prawnie chronione;
g) w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach
O wartości co najmniej 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każdy i polegających na dostarczeniu
informatycznych rozwiązań bezpieczeństwa.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, w tym; wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we
wzorze umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 18/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:30
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Miejsce:
Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 294, POLSKA.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy – Pzp.
2. Klauzula środowiskowa pkt 3.4 SIWZ.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego (pkt 1.18 SIWZ).
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.8 SIWZ.
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).
7. Wadium: 9 600,00 PLN.
8. ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.
9. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl,
2) poczty elektronicznej.
10) W przedmiotowym postępowaniu, złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod
adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy,
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do
sądu.
2. Zgodnie z art. 180 ustawy:
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy,

http://gus.ezamawiajacy.pl
http://gus.ezamawiajacy.pl
http://gus.ezamawiajacy.pl
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2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,
4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2019
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