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Zamówienie public... - 246039-2010

18/08/2010
I.II.III.IV.VI.

S159

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
PL-Warszawa: Usługi szkolenia technicznego
2010/S 159-246039
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Departament Administracyjny MON
al. Niepodległości 218
Do wiadomości: Małgorzata Kucharska
00-911 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 226840086
E-mail: mkucharska@mon.gov.pl
Faks +48 226840642
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mon.gov.pl
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego
Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: jak podano wyŜej dla
punktu kontaktowego
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Obrona
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
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24
Kod NUTS PL127
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego:
I. Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób.
II. Bezpieczeństwo teleinformatyczne - testy penetracyjne systemów IT
Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób.
III. Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób.
IV. USE – (Ubuntu Server Edition)
Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób.
V. UCP – (Ubuntu Certified Professional)
Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób.
VI. Reagowania na incydenty komputerowe (szkolenie przygotowujące do Certified Information System Security
Professional)
Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób.
VII. PKI - Infrastruktura Klucza Publicznego
Liczba uczestników: 1 grupa 10 osobowa.
VIII. Informatyka śledcza
Liczba uczestników: 1 grupa 6 osobowa.
IX. Szkolenie z zakresu analizy złośliwego oprogramowania
Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80531200
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8) Podział na części
Nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
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WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 520 288,06 PLN
II.2.2) Opcje
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
1. KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr: 16 1010 1010 0041 8313 9120 0000.
4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach
udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy złoŜyć w formie oryginału najpóźniej do
wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00 w pokoju nr 728 (do oferty naleŜy załączyć kserokopię).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
Z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń)
Do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych.
W art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą;
2) termin obowiązywanie gwarancji;
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz z
zastrzeŜeniem ust. 14 i 15.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli
jego wniesienia Ŝądano.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
12. Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust.
9, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy, nie złoŜy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw,
chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Umowę zawiera się do kwoty ........ (słownie złotych: ...............................) w tym ........ zł podatku VAT, zgodnie z
Formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr ..... do umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy będzie dokonywana na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawcę na Departament Administracyjny MON, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, NIP 525-20-95-497, nie
później niŜ 21 dni od dnia otrzymania faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzone przez Zamawiającego bez zastrzeŜeń Zestawienie
przeprowadzonych szkoleń, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się
ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z
treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o nw. oświadczenia i dokumenty.
3. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił.
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4. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio,
nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złoŜonej przez niego oferty za odrzuconą, z
zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca
składa nw. oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
A takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie.
Do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
treścią art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa nw. oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Uwaga: Pod pojęciem „osoby fizycznej” naleŜy rozumieć zarówno:
a) przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 14 ustawy z dnia
2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) podlegają wpisowi do
ewidencji działalności gospodarczej, jak i
b) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w związku z wejściem w Ŝycie w dniu 31.3.2009 r.
ustawy nowelizującej ustawę z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.)
uzyskały moŜliwość ogłoszenia upadłość.
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, składają:
a) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:
Oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane
przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym
dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
Oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez
odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem,
z którego wynika jego umocowanie),
W przypadku spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. kaŜdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio podpisane
przez wspólnika/wspólników spółki cywilnej lub umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z
załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie) jako:
— oddzielne (osobne) oświadczenie lub,
— łączne oświadczenie podpisane.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę);
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3. Ponadto do oferty naleŜy załączyć następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4
ustawy;
d) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i
doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów
(niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
6. JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w Rozdziale IV
ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale V ust. 2, iŜ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności
wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2), 3), 4), 6) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, odpowiednio Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
8. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
9. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się
Je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
12. Dokumenty naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Ŝaden z Wykonawców nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy,
2) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, Ŝe do realizacji zamówienia będzie dysponował.
Co najmniej 4 (czterema) wykładowcami, którzy posiadają niŜej wymienione doświadczenie dla poszczególnych szkoleń:
a) Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Rozdział I pkt. I SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca
który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz co najmniej 1 (jedno) roczne doświadczenie na stanowisku minimum specjalisty do spraw
bezpieczeństwa teleinformatycznego.
b) Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego - testy penetracyjne systemów IT (Rozdział I pkt. II SIWZ) –
co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z
zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przeprowadził co najmniej 2 (dwa) audyty ST.
c) Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych (Rozdział I pkt. III SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca
który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz przeprowadził co najmniej 2 (dwa) audyty ST.
d) Szkolenie z zakresu USE – (Ubuntu Server Edition) (Rozdział I pkt. IV SIWZ) –
Co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z
zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz posiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie.
Na stanowisku administrowania systemami z rodziny Linux.
e) Szkolenie z zakresu UCP – (Ubuntu Certified Professional) (Rozdział I pkt. V SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca
który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego, oraz posiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie
Na stanowisku administrowania systemami z rodziny Linux.
f) Szkolenie z zakresu reagowania na incydenty komputerowe (szkolenie przygotowujące do Certified Information System
Security Professional) (Rozdział I pkt. VI SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy)
letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz posiada co najmniej 1
(jedno) roczne doświadczenie
Na stanowisku minimum specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.
g) Szkolenie z zakresu PKI - Infrastruktura Klucza Publicznego (Rozdział I pkt. VII SIWZ) – co najmniej 1 (jeden)
wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz brał udział w co najmniej 2 (dwóch) projektach polegających na wdraŜaniu infrastruktury PKI.
h) Szkolenie z zakresu informatyki śledczej (Rozdział I pkt. VIII SIWZ) – co najmniej
1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie
W prowadzeniu szkoleń z zakresu informatyki śledczej, przeprowadzania analizy powłamaniowej i odzyskiwania danych
oraz posiada co najmniej 1 (jedno) roczne doświadczenie na stanowisku minimum specjalisty w zespole typu CERT lub
równowaŜnego (zakres równowaŜności: reagowanie na incydenty komputerowe).
i) Szkolenie z zakresu analizy złośliwego oprogramowania (Rozdział I pkt. IX SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca
który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz posiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie
Na stanowisku związanym z analizą złośliwego oprogramowania.
Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych wykładowców dla róŜnych szkoleń.
Z zastrzeŜeniem, Ŝe liczba wykładowców będzie wystarczająca do realizacji przedmiotu zamówienia w wyznaczonym
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terminie, o którym mowa w Rozdziale III niniejszej SIWZ.
2. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w
oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5
do SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił.
3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złoŜonej przez niego oferty za odrzuconą, z
zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
III.2.4) Zamówienia zastrzeŜone
Nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi
Nie
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
NajniŜsza cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
57/ZP/10
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 23.9.2010 - 11:00
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.9.2010 - 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 23.9.2010 - 12:00
Miejsce
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Administracyjny, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, pok. 717.
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Wymagany termin realizacji: do dnia 15.12.2010 r.
Wymagania dodatkowe:
1) Miejsce realizacji szkolenia – Warszawa.
2) Zamawiający dopuszcza moŜliwość przeprowadzenia równolegle niŜej wymienionych szkoleń:
a) z zakresu USE,
b) z zakresu UCP,
c) z zakresu PKI.
3) Szkolenia mają się odbywać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00.
4) W ramach szkolenia Wykonawca zabezpiecza:
a) soki, woda gazowana i niegazowana na stolikach oraz kawa i herbata podczas przerw
W czasie zajęć,
b) dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną 30 minutową (przerwę obiadową) w trakcie szkolenia,
c) co najmniej trzy sale szkoleniowe wyposaŜone w komputery podłączone do Internetu (Zamawiający dopuszcza sieć
LAN) – 1 komputer dla kaŜdego uczestnika szkolenia.
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W szkoleniu z zakresu informatyki śledczej dopuszcza się przypadek związany.
Z separowaniem od sieci Internet środowiskiem przewidzianym do analiz śledczych, obsługi powłamaniowej (analiza
logów) lub analizy kodów złośliwych.
Materiały szkoleniowe dostarczone wszystkim jego uczestników najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia w języku polskim
w formie dokumentów papierowych (Zamawiający dopuszcza aby materiały szkoleniowe były przekazane na nośniku
elektronicznym, np. CD).
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli została przesłana faksem lub drogą
elektroniczną albo w termie 15 dni jeŜeli została przesłana w inny sposób.
2. Odwołanie dotyczące:
1) treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2) postanowień SIWZ – w termie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie inne niŜ określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. JeŜeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej Opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
2) określać Ŝądanie odwołującego,
3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŜeli:
1) nie zwiera braków formalnych z zastrzeŜeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy,
2) uiszczono wpis.
7. 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, iŜ Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VI.4.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587700
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
13.8.2010
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