
Ogłoszenie nr 500059883-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.  

Prezydent Miasta Legnicy: Zakup z dostawą sprzętu sieciowego: Część 1 - „Zakup z dostawą 

klastra firewall wraz z zestawem licencji oraz wdrożeniem.” Część 2 - „Zakup i dostawa 

przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem do zarządzania, zestawem wyposażenia 

dodatkowego oraz szkoleniem z zakresu konfiguracji urządzeń.” w ramach zadania „Budowa 

Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN”. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 595882-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Prezydent Miasta Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. 

Słowiański  8, 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 767 212 100, e-mail 

im@legnica.um.gov.pl, faks 767 212 115.  

Adres strony internetowej (url): www.um.bip.legnica.eu  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zakup z dostawą sprzętu sieciowego: Część 1 - „Zakup z dostawą klastra firewall wraz z 

zestawem licencji oraz wdrożeniem.” Część 2 - „Zakup i dostawa przełączników sieciowych 

wraz z oprogramowaniem do zarządzania, zestawem wyposażenia dodatkowego oraz 

szkoleniem z zakresu konfiguracji urządzeń.” w ramach zadania „Budowa Miejskiej Sieci 

Teleinformatycznej LEGMAN”.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IM.RZP.271.6.1.16.51.2017  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Dostawy  

II.3) 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 niniejszego zamówienia jest: Część 1: Zakup z dostawą klastra firewall wraz 

z zestawem licencji oraz wdrożeniem. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń sieciowych 

firewall: • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń typu 

firewall następnej generacji (NGFW) w konfiguracji klastra wysokiej dostępności (HA) oraz 



analizatora logów. • Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji, skonfigurowania i 

uruchomienia dwóch urządzeń NGFW, pracujących jako klaster Active-Active. • 

Zamawiający w ramach wdrożenia wymaka przeprowadzenia migracji reguł zabezpieczeń i 

innych ustawień z dotychczas używanego firewall-a na dostarczone przez Wykonawcę 

urządzenia . wg ilości jak poniżej: Lp. Nazwa Ilość sztuk 1 Zapora sieciowa Next Generation 

Firewall 2 Część 2: Zakup i dostawa przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem do 

zarządzania, zestawem wyposażenia dodatkowego oraz szkoleniem z zakresu konfiguracji 

urządzeń. Wymagania ogólne dotyczące przełączników sieciowych: • Wszystkie oferowane 

przełączniki muszą pochodzić od jednego producenta. • Nie dopuszcza się możliwości 

składania ofert częściowych. • Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić z 

legalnego, oficjalnego kanału sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie mogą być 

wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed wymaganą datą dostawy urządzeń. • Nie 

dopuszcza się oferowania urządzeń odnawianych lub refabrykowanych. • Wszystkie 

przełączniki muszą posiadać możliwość zarządzania (m.in. konfiguracji, prezentowania 

alarmów) poprzez jeden dedykowany przez producenta urządzeń System Zarządzania. • 

Urządzenia aktywne muszą być objęte przynajmniej 36-cio miesięczną gwarancją. • 

Szkolenie pracowników Zamawiającego ma odbyć w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym 

i przeprowadzone zostanie przez certyfikowanych trenerów.Wymagana 100% 

kompatybilność dostarczonych modułów optycznych z dostarczonymi przełącznikami. wg 

ilości jak poniżej: Lp. Nazwa Ilość sztuk 1 Rdzeniowe przełączniki Ethernet (48xSFP+, 

4xQSFP+) 2 2 Agregacyjne przełączniki Ethernet (24xSFP, 4xSFP+) 31 3 Agregacyjne 

przełączniki Ethernet (48xSFP, 4xSFP+) 1 4 Dostępowe przełączniki Ethernet PoE (24x1G 

RJPoE, 4x1G Combo(SFP/RJ)) 3 5 System Zarządzania Urządzeniami Sieciowymi 1 6 Moduł 

optyczny SFP 384 7 Moduł optyczny SFP+ 112 8 Kabel optyczny Patchcord SM 

SC/PCLC/PC duplex0.5m 60 9 Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-LC/PC duplex0.5m 

60 10 Kabel optyczny Patchcord SM SC/PC-LC/PC duplex 1m 60 11 Kabel optyczny 

Patchcord SM SC/APC-LC/PC duplex 1m 60 12 Kabel optyczny Patchcord SM SC/PC-

SC/PC duplex 1m 10 13 Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/APC duplex 1m 10 14 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/PC duplex 1m 20 15 Kabel optyczny Patchcord 

SM SC/PCSC/PC duplex 2m 10 16 Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/APC duplex 

2m 10 17 Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/PC duplex 2m 20 18 Kabel optyczny 

Patchcord SM SC/PC-SC/PC duplex0.5 m 20 19 Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-

SC/APC duplex0.5 m 20 20 Kabel optyczny Patchcord SM SC/PC-SC/APC duplex0.5 m 20 

21 Voucher na szkolenie 2 pracowników Zamawiającego z zakresu konfiguracji 

dostarczonych przełączników w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym. 1 Szczegółowy 

przedmiot umowy określają: załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji-szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla części 1 i części 2, projekt umowy – Rozdział 3 siwz. Oferowany 

sprzęt musi być fabrycznie nowy i nie nosić śladów użytkowania oraz posiadać oznaczenia 

CE. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 

parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, 

eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. 

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 

ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów 

producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą 

potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań. 3. Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów 

stanowiących Rozdział 3 siwz. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 siwz „Warunki zmian 



umowy” . 4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia siłami własnymi w zakresie części 

1. 5. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo dla części 2 w zakresie szkoleń.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

tak  

II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: „Zakup z dostawą klastra firewall wraz z zestawem licencji oraz wdrożeniem.” w 

ramach zadania „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN.”.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 219512.19  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: IMNS Polska Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Klecińska 125  

Kod pocztowy: 54-413  

Miejscowość: Wrocław  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 265680.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 265680.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265680.00  

Waluta: pln  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: - „Zakup i dostawa przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem do 

zarządzania, zestawem wyposażenia dodatkowego oraz szkoleniem z zakresu konfiguracji 

urządzeń.” w ramach zadania „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN".  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 243902.42  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Antede S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Ostrobramska 86  

Kod pocztowy: 04-163  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  



nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 299245.47  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 299245.47  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299245.47  

Waluta: pln  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

tak 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 1103.00 zł brutto  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

 

IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


