
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach

projektu Nowoczesna Policjia dla Małopolski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Nowoczesna Policja dla Małopolski. Nr:RPMP.02.01.01-12-0657/17 Projekt współfinansowany w ramach

EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś

Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska,Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1

Elektroniczna administracja

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 511829-N-2020 z dnia 2020-02-12 r. 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny

35108157000000, ul. ul. Mogilska  109 , 31-571  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012

6154860, 6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219. 

Adres strony internetowej (URL): http://malopolska.policja.gov.pl/ 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)



Tak 

https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Tak 

adres 

https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:



(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki

w ramach projektu Nowoczesna Policjia dla Małopolski 

Numer referencyjny: ZP.5.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

Dowolna liczba części 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu teleinformatyki, z podziałem

na zadania: Zadanie nr Nazwa szkolenia 1 Podstawy systemu operacyjnego Junos 2 Przełączanie w

systemie Junos-ELS 3 Ruting dla średniozaawansowanych 4 Junos w urządzeniach zabezpieczeń 5

Veritas NetBackup 8.1: Administration 6 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7] VMware

vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7] VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7] VMware

vSphere: Fast Track [V6.7] 7 MS-10135 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft

Exchange Server 2010 Service Pack 2 LFS311 Linux for System Engineers MS-20742 Identity with

Windows Server 2016 Supporting and Troubleshooting Windows 10 Bezpieczeństwo systemów w



domenie Active Directory Windows Server 2016 w połączeniu z Windows 10 2. Szczegółowy opis dot.

ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed

zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą.

Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje,

iż przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5. Zamówienie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby,

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6.

Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9 

Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-20 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia



2020-10-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu określone poniżej przez Zamawiającego: 1) W zakresie zadań 1-4:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu jednego roku od terminu składania ofert

przeprowadził co najmniej jedno szkolenie z zakresu tematyki szkoleń: Podstawy systemu

operacyjnego Junos LUB Przełączanie w systemie Junos-ELS LUV Ruting dla

średniozaawansowanych LUB Junos w urządzeniach zabezpieczeń. 2) W zakresie zadania nr 5:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu jednego roku od terminu składania ofert

przeprowadził co najmniej jedno szkolenia z zakresu tematyki szkolenia: Veritas NetBackup 8.1:

Administration 3) W zakresie zadania nr 6: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu

jednego roku od terminu składania ofert przeprowadził co najmniej jedno szkolenia z zakresu tematyki

szkolenia: VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7] LUB VMware vSphere:

Troubleshooting Workshop [V6.7] LUB VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7] LUB VMware

vSphere: Fast Track [V6.7] 4) W zakresie zadania nr 7: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

w ciągu jednego roku od terminu składania ofert przeprowadził co najmniej jedno szkolenia z zakresu

tematyki szkolenia: MS-10135 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange

Server 2010 Service Pack 2 LUB LFS311 Linux for System Engineers LUB MS-20742 Identity with

Windows Server 2016 LUB Supporting and Troubleshooting Windows 10 LUB Bezpieczeństwo

systemów w domenie Active Directory Windows Server 2016 w połączeniu z Windows 10 ORAZ co

najmniej jedno szkolenie z zakresu: LFS311 Linux for System Engineers lub równoważne, które



swoim zakresem obejmuje co najmniej poniższe zagadnienia: Linux Foundation, Linux Foundation

Training, Linux Foundation Certifications, sieci w Linuxie, Wprowadzenie i wyższe warstwy modelu

OSI, Warstwa transportu modelu OSI, Warstwa sieci modelu OSI, Niższe warstwy modelu OSI,

Topologia sieci, Domain Name System, Usługi systemowe, Zarządzanie usługami systemowymi,

Konfiguracja sieci, Konfiguracja aktywnej sieci, Konfiguracja sieci przy rozruchu, Klient DNS,

OpenVPN, Rozwiązywanie problemów z siecią, Rozwiązywanie problemów po stronie klienta,

Rozwiązywanie problemów po stronie serwera, Monitoring sieci, Zdalny dostęp, Zabezpieczony

zdalny dostęp, Domain Name Service, Przegląd DNS, Serwer BIND (named), Konfiguracja stref

BIND, Serwery http, Apache, Konfiguracja Apache, Wirtualne hosty Apache, Bezpieczeństwo w

Apache, Zaawansowane serwery HTTPMod, RewriteMod, AliasMod, StatusMod, IncludeMod, Perl,

Kwestie wydajności, Serwery pocztowe, Przegląd poczty, Postfix, Dovecot, Udostępnianie plików,

FTP, vsftp, drsync, Protokoły oparte na SSH, Inne protokoły, Zaawansowana sieć, RoutingVLANy,

HTTP Caching, Serwer proxy squid, Sieciowe systemy plików NFS, SMB/CIFS, Inne sieciowe

systemy plików, Montowanie sieciowych systemów plików, bezpieczeństwo sieci, Praktyki

bezpieczeństwa, Narzędzia bezpieczeństwa, Zapory sieciowe, Wrappery TCP, Założenia netfilter,

Polecenie iptables, zarządzanie IPTables, Zaawansowane zapory sieciowe, Translacja adresów

sieciowych, Wysoka dostępność, Przegląd DRBD, Bazy danych, Wprowadzenie Database

Management Systems, Structured Query Language (SQL), Log systemowy, Instalacja ze źródła,

Zarządzanie pakietami, Główne systemy zarządzania pakietami, Budowanie pakietów RPM, Sekcje

pliku SPEC systemu RPM, Przykłady plików SPEC systemu RPM, Budowanie pakietów dla Debiana. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa stosowne

oświadczenie podając wymagane informacje (wykaz przeprowadzonych szkoleń, nazwy i terminy

przeprowadzonych szkoleń, odbiorcy szkoleń). Treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 1 do

Ogłoszenia – Formularz ofertowy. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do Ogłoszenia. 5.

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do

grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (zaleca się



skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 5 do Ogłoszenia z zaznaczeniem treści

pkt 1 tego oświadczenia). 6. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia

dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub

spełniają warunki udziału, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający może również wezwać Wykonawców do złożenia dodatkowych oświadczeń lub

dokumentów w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie



IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena (C) 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez



przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy w

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji

zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. Zmiany

mogą dotyczyć terminu, miejsca wykonania umowy w sytuacji: 1) zmian personalnych u Zamawiającego

– w szczególności związanych z urlopami pracowników, rozwiązaniem stosunku pracy; 2) wystąpiło

zdarzenie niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność

wprowadzenia zmian do umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować

Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej; 3) nastąpiła, wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze

wykonywanie umowy, zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia) bądź

przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Policji (zarządzenia, decyzje i wytyczne KGP/ MSW). 3.

Oprócz sytuacji przewidzianych powyżej Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian do Umowy w



sytuacji, gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego. 4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno

Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w

szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian, na które

może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5.

Ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z

Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-02-24, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

Zakupowej (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/ 3.

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym

wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie

elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania do Systemu. 5.

Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy, tj.: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga



zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła

zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system. 2) w zakładce „Postępowania”, „Lista

postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do

udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie

posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu. 3) po wypełnieniu

Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego

logowania do Platformy. 6. Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne

wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 1) Stały dostęp do

sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub

MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów

operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna

przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) Włączona obsługa

JavaScript; 5) Zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 7.

Zamawiający zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj.

plików o wielkości do 50 MB. 8. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia określa informacje na

temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie

Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero

po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 2) Oznaczenie czasu odbioru

danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas

(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Podstawy systemu operacyjnego Junos

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy

opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed

zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą.

Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje, iż

przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5. Zamówienie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-



2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby,

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6.

Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-10-20

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przełączanie w systemie Junos-ELS

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy

opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed

zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą.

Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje, iż

przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5. Zamówienie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby,

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6.



Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-10-20

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Ruting dla średniozaawansowanych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy

opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed

zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą.

Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje, iż

przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5. Zamówienie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby,

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6.

Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 



2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-10-20

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Junos w urządzeniach zabezpieczeń

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy

opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed

zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą.

Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje, iż

przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5. Zamówienie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby,

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6.

Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-10-20

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Veritas NetBackup 8.1: Administration

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy

opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed

zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą.

Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje, iż

przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5. Zamówienie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby,

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6.

Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 



Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-10-20

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
6 Nazwa:

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7]; VMware vSphere: Troubleshooting

Workshop [V6.7]; VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]; VMware vSphere: Fast

Track [V6.7]

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy

opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed

zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą.

Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje, iż

przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5. Zamówienie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby,

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6.

Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 



Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-10-20

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
7 Nazwa:

MS-10135 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

Service Pack 2; LFS311 Linux for System Engineers; MS-20742 Identity with Windows

Server 2016; Supporting and Troubleshooting Windows 10; Bezpieczeństwo systemów w

domenie Active Directory Windows Server 2016 w połączeniu z Windows 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy

opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed

zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą.

Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje, iż

przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5. Zamówienie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby,

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6.

Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):



Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-10-20

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


