Nysa: Dostawa (odnowienie) licencji wielostanowiskowej na pakiet oprogramowania
antywirusowego
Numer ogłoszenia: 33098 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie , ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel.
077 448 47 00, faks 077 4352989.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.nysa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (odnowienie) licencji wielostanowiskowej na pakiet
oprogramowania antywirusowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
(odnowienie) licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz świadczenie wsparcia technicznego dla dostarczonych
produktów. Zadanie. Zapewnienie ochrony stacji roboczych i serwerów plików, pracujących pod kontrolą systemów
operacyjnych Microsoft Windows, w sieci lokalnej Microsoft Networks, na okres jednego roku poprzez zastosowanie centralnie
zarządzanego oprogramowania typu Internet Security. Zakres dostawy: 400 licencji oprogramowania - realizacja w terminie 27
lutego do 9 marca 2012, w tym: - 385 licencji oprogramowania na stacje robocze Windows 2000/XP/Vista/Win7 - 15 licencji
oprogramowania na serwery plików Windows Server 2000/2003/2008 Sposób dostawy: Zamawiający posiada obecnie waŜne
licencje oprogramowania Kaspersky Open Space Security w ilości: 385 WorkSpace Security,15 BusinessSpace Security.
Oferent moŜe zrealizować zamówienie poprzez dostarczenie Zamawiającemu pocztą e-mailową na adres
zamowienia@pwsz.nysa.pl nowych kluczy licencyjnych dla Kaspersky Open Space Security w ilościach j.w. oraz przesłanie
certyfikatów autentyczności produktu wystawionych przez Producenta oprogramowania. RównowaŜną metodą realizacji
zadania jest dostarczenie licencji i wdroŜenie innego centralnie zarządzanego oprogramowania typu Internet Security,
spełniającego opisane poniŜej funkcjonalności, na wszystkich stacjach roboczych i serwerach plików Zamawiającego. Poprzez
>wdroŜenie< naleŜy rozumieć wykonanie poniŜszych czynności: 1. Zainstalowanie jednego centralnego serwera
zarządzającego na komputerze pracującym pod kontrolą Windows XP SP3 PL z jednoczesnym szkoleniem - instruktaŜem
udzielanym podczas instalacji serwera pracownikowi Biura Obsługi Informatycznej PWSZ. 2. Odinstalowanie dotychczas
działającego na stacjach roboczych oprogramowania Kaspersky, oraz instalacja oferowanego oprogramowania równowaŜnego
na 335 stacjach roboczych (moŜliwa jest automatyzacja - zdalna instalacja oprogramowania na 147 stacjach roboczych
skupionych w 8 pracowniach studenckich). 3. Odinstalowanie dotychczas działającego na serwerach plików oprogramowania
Kaspersky, oraz instalacja i konfiguracja (na podstawie konfiguracji produktu Kaspersky) oprogramowania równowaŜnego na 8
serwerach plików. Stacje robocze i serwery plików podlegające instalacji wdraŜanego oprogramowania usytuowane są w 8
budynkach na terenie miasta Nysa, wyposaŜonych w sieci LAN Ethernet 100 lub 1000Mbps, połączonych ze sobą siecią
szkieletową z jednym routerem na styku z Internetem. Szczegółowa specyfikacja punktów instalacji zostanie przedstawiona
Wykonawcy przed zawarciem umowy. Oferowane oprogramowanie musi zapewniać: 1. Ochronę plików. a. monitorowanie
systemu plików komputera b. skanowanie kaŜdego otwieranego pliku 2. Ochronę poczty. a. skanowanie wiadomości
pocztowych przychodzących b. skanowanie wiadomości pocztowych wychodzących c. skanowanie ruchu sieciowego po
POP3, SMTP, IMAP i NNTP 3. Ochrona WWW. a. przechwytywanie oraz blokowanie skryptów b. skanowanie ruchu
sieciowego po HTTP 4. Ochrona proaktywna. a. monitorowanie aktywności aplikacji b. przywracanie systemu c. monitorowanie
integralności aplikacji d. monitorowanie zmian w rejestrze systemowym e. skanowanie makr f. kontrola przechwytywania okien
g. kontrola uruchamiania przeglądarki internetowej 5. Ochrona antyszpiegowska. a. ochrona przed phishingiem b. kontrola

połączeń telefonicznych >dialer< c. ochrona haseł przed nieautoryzowanymi programami 6. Ochrona antyhakerska. a. reguły
filtrowania pakietów b. reguły dla aplikacji c. podział sieci na strefy d. blokowanie okien wyskakujących i bannerów 7. Ochrona
antyspamowa. a. filtrowanie wiadomości na podstawie nagłówków b. wtyczki do programów pocztowych Microsoft c. whitelist i
blacklist adresów d. klasyfikacja na podstawie fraz e. analiza obrazów graficznych w wiadomościach. UWAGA: Wykonawca
oferujący oprogramowanie antywirusowe inne od oprogramowania obecnie uŜytkowanego przez Zamawiającego (Kaspersky),
zobowiązany jest do dołączenia do oferty specyfikacji funkcjonalności oferowanego oprogramowania, z której to specyfikacji
będzie jednoznacznie wynikać, Ŝe oferowane oprogramowanie zapewnia ochronę w Ŝądanym przez Zamawiającego zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia pomocy technicznej polegającej na konsultacjach: wsparciu przy wdroŜeniu
nowych instalacji, usuwaniu błędów itp. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z kluczami licencyjnymi numer telefonu i
adres e-mail, pod którym moŜna uzyskać pomoc techniczną oraz jeśli posiada: numer GG i identyfikator Skype.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.10.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie, działalność prowadzona na potrzeby wykonania
przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej 2 dostawy (obejmujące dostawę oprogramowania antywirusowego i jego wdroŜenie) o wartości nie
mniejszej niŜ 9000,00 zł brutto kaŜda oraz udokumentuje, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



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, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wykonawca oferujący oprogramowanie antywirusowe inne od oprogramowania obecnie uŜytkowanego przez
Zamawiającego (Kaspersky), zobowiązany jest do dołączenia do oferty specyfikacji funkcjonalności oferowanego
oprogramowania, z której to specyfikacji będzie jednoznacznie wynikać, Ŝe oferowane oprogramowanie zapewnia ochronę w
Ŝądanym przez Zamawiającego zakresie. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca będzie
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50
% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.pwsz.nysa.pl/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w
Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, pokój nr 15. Cena SIWZ: odbiór osobisty pod adresem j.w. 5 zł; wysyłka pocztowa za
pobraniem 15 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2012 godzina 10:00,

miejsce: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Sekretariat pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

