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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272999-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie rozwoju
2019/S 111-272999

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
000132629
ul. Szachowa 1
Warszawa
04-894
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Andrukiewicz
Tel.:  +48 225128275
E-mail: E.Andrukiewicz@itl.waw.pl 
Faks:  +48 225128625
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.itl.waw.pl

I.1) Nazwa i adresy
NASK - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
Warszawa
01-045
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kostkiewicz
E-mail: pawel.kostkiewicz@nask.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nask.pl

I.1) Nazwa i adresy
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
Katowice
40-189
Polska

mailto:E.Andrukiewicz@itl.waw.pl
https://www.itl.waw.pl
mailto:pawel.kostkiewicz@nask.pl
https://www.nask.pl
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Osoba do kontaktów: Dariusz Rogowski
E-mail: drogowski@ibemag.pl 
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ibemag.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i prace rozwojowe

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

II.1.1) Nazwa:
Pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdrożeniu krajowego schematu
oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria.
Numer referencyjny: DZ/01/19

II.1.2) Główny kod CPV
73220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia było pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy
wdrożeniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria w ramach Projektu pn.
„Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT z Common
Criteria” (akronim KSO3C). Zakres zamówienia obejmuje transfer nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz
usługi wsparcia przy wdrożeniu schematu oceny i certyfikacji.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 015 719.75 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72261000
72321000
72720000
73300000
80511000
80430000
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912

mailto:drogowski@ibemag.pl
https://www.ibemag.pl
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) transfer nieopatentowanej wiedzy technicznej w następującym zakresie:
a. funkcjonowania Schematu Oceny i Certyfikacji:
i. definicje, role i funkcje,
ii. polityki certyfikacji, licencjonowania oraz nadzoru i monitorowania laboratoriów,
iii. procedury operacyjne,
b. funkcjonowania jednostki certyfikującej:
i. definicje, role i funkcje,
ii. podręczniki,
iii. procedury operacyjne,
iv. system informatyczny do zarządzania dokumentacją oraz procesami w jednostce certyfikacyjnej (licencja),
c. funkcjonowania laboratorium:
i. definicje, role, funkcje,
ii. podręcznik jakości procesów oceny bezpieczeństwa,
iii. opis procesów ewaluacji bezpieczeństwa IT,
iv. szczegółowe metody, techniki i narzędzia służące do oceny bezpieczeństwa dla różnych typów produktów IT,
v. system informatyczny do zarządzania dokumentacją oraz procesami w laboratorium (licencje),
2) usługi wsparcia przy wdrożeniu Schematu Oceny i Certyfikacji, w tym:
a. szkolenia dotyczące wszystkich dostarczonych produktów, z uwzględnieniem charakteru zadań
przewidzianych dla Zamawiających, tzn.:
i. jednostki certyfikującej (CB),
ii. laboratorium IŁ-PIB,
iii. laboratorium EMAG,
b. nadzór nad adaptacją wszystkich produktów dostarczonych dla Zamawiających, tzn.:
i. jednostki certyfikującej,
ii. laboratorium IŁ-PIB,
iii. laboratorium EMAG,
c. dostarczenie materiałów szkoleniowych umożliwiających ćwiczenia wszystkich elementów procesu ewaluacji
i certyfikacji:
i. certyfikacji – procesy, procedury i działania jednostki certyfikującej,
ii. ewaluacji – procesy, procedury i działania laboratorium IŁ-PIB,
iii. ewaluacji – procesy, procedury i działania laboratorium EMAG,
d. stałe wsparcie i monitorowanie działania schematu w fazie operacyjnej, w tym doprowadzenie do
zakończonych sukcesem dwóch procesów certyfikacji nadzorowanej Projektu KSO3C, w zakresie działań:
i. jednostki certyfikującej,
ii. laboratorium IŁ-PIB,
iii. laboratorium EMAG,
e. dostarczenie szczegółowych planów szkoleń w celu podniesienia umiejętności i zapewnienia niezbędnego
doświadczenia dla pracowników Zamawiających, odpowiednio do roli, jakie będą realizować w Projekcie
KSO3C, tzn.:
i. jednostki certyfikującej,
ii. laboratorium IŁ-PIB,
iii. laboratorium EMAG,



Dz.U./S S111
12/06/2019
272999-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 6

12/06/2019 S111
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 6

f. zapewnienie krótkoterminowych (tzn. trwających krócej niż 1 miesiąc) oraz długoterminowych (tzn. trwających
co najmniej 1 miesiąc, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy) szkoleń z wykorzystaniem zasobów własnych lub
referencyjnych dla pracowników Zamawiających:
i. jednostki certyfikującej,
ii. laboratorium IŁ-PIB,
iii. laboratorium EMAG.
2. Przedmiot zamówienia jest podzielony pomiędzy poszczególnych Zamawiających w następujący sposób:
1) nieopatentowana wiedza techniczna, w tym produkty i licencja, w zakresie ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz
świadczenie usług określonych w pkt 2 lit. a-f ppkt i. zostaną przekazane i wykonane przez Wykonawcę
wyłącznie na rzecz NASK;
2) nieopatentowana wiedza techniczna, w tym produkty i licencje, określone w ust. 1 pkt 1 lit. c zostaną
przekazane w równych częściach na rzecz IŁ-PIB i EMAG;
3) świadczenie usług określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a-f ppkt ii. zostaną wykonane przez Wykonawcę wyłącznie
na rzecz IŁ-PIB;
4) Świadczenie usług określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a-f ppkt iii. zostaną wykonane przez Wykonawcę wyłącznie
na rzecz EMAG.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w czterech etapach, zgodnie z Harmonogramem, który zostanie
uzgodniony przez Zamawiających prowadzących wspólnie postępowanie i Wykonawcę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin usług wsparcia (K) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 020-043329

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43329-2019:TEXT:PL:HTML
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Pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdrożeniu krajowego schematu
oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/05/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Dekra Testing and Certification, S.A.U
Campanillas
Hiszpania
Kod NUTS: ES
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 371 435.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 479 335.29 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. 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.
6. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopie 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.
7. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2019

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

