ZATWIERDZAM
Dyrektor Działu Systemów Informatycznych
Piotr Zerhau
Warszawa, dnia 20.12.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation
Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Nr postępowania 44/18/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
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1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktów :
Bartosz Tulibacki
przetargi@ncbr.gov.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3.

Wartość

niniejszego

zamówienia

przekracza

równowartość

kwoty

określonej

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation
dla

Firewall

Narodowego

Centrum

Badań

i

Rozwoju

z siedzibą w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu zabezpieczeń
firewall

jako

specjalizowanego

urządzenia

zabezpieczeń

sieciowych

(appliance)

wraz z oprogramowaniem (zwany dalej Systemem) – 2 szt.

3.2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie przewiduje zastosowanie prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

3.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może zaproponować taki
produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry określone przez Zamawiającego
w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowany
produkt spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego oraz spełnia te same warunki
użytkowe i funkcjonalne.

3.5. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanego

Oprogramowania

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących
treści

oferty.

Ciężar

udowodnienia

równoważności

spoczywa

na Wykonawcy. Ocena równoważności zaoferowanego Oprogramowania zostanie dokonana w
oparciu o wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy
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opis przedmiotu zamówienia) oraz złożone przez Wykonawcę dowody dla potwierdzenia
równoważności. Ponadto, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest w ofercie, w kolumnie
3 formularza cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ) podać jego nazwy, producenta, model lub
symbol lub numer katalogowy lub wersję oprogramowania równoważnego identyfikującego
jednoznacznie oferowane oprogramowanie.

3.6. Wykonawca dostarczy Sprzęt oraz Oprogramowanie fabrycznie nowe.
3.7. Wykonawca dostarczy do każdego Sprzętu wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki w wersji
elektronicznej.

3.8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość rozbudowy zaoferowanego Sprzętu o typowe
urządzenia stosowane w serwerach, zgodne z wymaganiami producenta Sprzętu (np. karty
rozszerzeń, dyski itp.) bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady Sprzętu oraz bez
utraty prawa do korzystania z usług gwarancyjnych.

3.9. Wykonawca zapewni usunięcie awarii Sprzętu w okresie gwarancyjnym.
3.10. Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń
wskazanych przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie.

3.11. Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym Formularz Cenowy
(kolumna 3) do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie

produktów poprzez

jednoznaczne wskazanie producenta Sprzętu/Oprogramowania oraz modelu lub symbolu lub
numeru katalogowego lub wersję Sprzętu/Oprogramowania.

3.12. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego
określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.

3.13. Sprzęt i jego komponenty oraz Licencja (Oprogramowanie) muszą być oznakowane
przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu
jak i producenta.

3.14. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b uPzp wymaga udzielenia licencji na oprogramowanie
wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.

3.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.17. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 u Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

3.19. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia
zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę.
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3.20. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
32420000-3

Urządzenia sieciowe

72230000-6

Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1.

nie podlegają wykluczeniu,

5.1.2.

spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej określony przez Zamawiającego w pkt 5.2 SIWZ.

5.2. W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP
(zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
należycie co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu systemu
zabezpieczeń firewall o wartości każdej z nich co najmniej 400 000,00 zł brutto.
Uwaga:


Zamawiający
nie
dopuszcza sumowania
w celu uzyskania wartości minimalnej;



W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres dostawy będzie stanowił
część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie dostaw wyodrębnić
dostawy, o których mowa w powyższym warunku;



W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i
wartości (dla pkt 5.2. co najmniej 400 000,00 zł) wymaganej dostawy, dotyczą części
kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do upływu
terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest
podać w wykazie dostaw;



W przypadku, gdy wartość zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie niż w
złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli
Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o
Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia
o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) nie będzie opublikowany
średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
DUUE.
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dostaw

z

różnych

kontraktów

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w
pkt. 7.1.1. SIWZ oraz, na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ, dokument, o którym mowa
w pkt. 7.2.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1.1. SIWZ - dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokument określony w pkt 7.1.4.
W

przypadku

oferty

składanej

przez

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o zamówienie warunek określony w pkt 5.2. SIWZ musi spełniać jeden z nich samodzielnie lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia wyżej wymieniony warunek.
5.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.4.1. którzy nie wykazali spełniania warunku określonego w pkt 5.2 niniejszego SIWZ,
5.4.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,
5.4.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, o których
mowa w pkt 6 SIWZ.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
5.6.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W
takim przypadku:
5.6.1.

Wykonawca,

który

polega

na

zdolnościach

podmiotów

musi

udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.6.2.

W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie
dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz
oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które określają w
szczególności:
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a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)

zakres

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego.
Dokumenty określone w pkt 5.6.2 SIWZ nie są wymagane, o ile dokument określony w
pkt 5.6.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 5.6.2. a)-c)
SIWZ.
5.6.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.
5 pkt 1 uPzp.

5.6.4.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6
powyżej,

nie

potwierdza

spełnienia

przez

Wykonawcę

warunku

udziału

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

5.6.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.6.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia,

jeżeli

wykaże

zdolność

techniczną

lub

zawodową,

o których mowa w pkt 5.6 powyżej.
5.7.

Zamawiający

może

wykluczyć

Wykonawcę

na

każdym

etapie

postępowania

o udzielenie zamówienia.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wykluczy z przedmiotowego
postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
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likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
7.1. Wykonawca

jest

zobowiązany

złożyć,

za

pośrednictwem

miniPortalu

(https://miniportal.uzp.gov.pl/), Zamawiającemu razem z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać
oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy. Komisja Europejska udostępniła
narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji
elektronicznej

(eESPD

–

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych

-

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-

zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd. JEDZ należy

przekazać w

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia
podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf,.xps, .odt.i
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
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c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie*
d) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych
sekcji w części IV.;

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt 7.1. SIWZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

7.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
dotyczące ich oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ.

7.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
7.4.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi
do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
7.4.2.

dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem), określający w szczególności:
a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany,

*

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.)
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o ile dokument określony w pkt 7.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania
zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.4.2. a)c) SIWZ.

7.5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt
7.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7.6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP:
7.6.1.

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;

7.6.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP;
7.6.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie
z załącznik nr 7 do SIWZ;
7.6.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy
sporządzić zgodnie z załącznik nr 8 do SIWZ;
7.6.5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert,

a

jeżeli

okres

prowadzenia

działalności

jest

krótszy

–

w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostawy, ich wartości, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
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których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy załącznik Nr 5 do SIWZ.
7.6.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w SOPZ, Wykonawca dostarczy:

a)

specyfikację techniczną oferowanego Sprzętu/Oprogramowania (dalej zwaną
Specyfikacją). Wzór Specyfikacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
Specyfikacja winna być przygotowana w taki sposób by Zamawiający mógł przy
jej

wykorzystaniu

jednoznacznie

zidentyfikować

oferowany

Sprzęt/Oprogramowanie. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przy wykorzystaniu
wskazanych w specyfikacji parametrów, można wskazać na rynku więcej niż jeden
model Sprzętu/Oprogramowania;
Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.6.1. – 7.6.4.
powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.6.1. – 7.6.4. powyżej, Wykonawca składa
w odniesieniu do każdego z tych podmiotów;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

7.7.

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. Do sporządzania oświadczenia służy załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

zamiast

dokumentów,

o

których

mowa

w

pkt

7.6.1

–

7.6.2

powyżej:

- dotyczy pkt 7.6.1. powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
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sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem

terminu

składania

ofert;

- dotyczy pkt 7.6.2. powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

7.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 7.8 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach analogicznych jak
wskazane w pkt 7.8. powyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 7.6.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.8. powyżej,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126).
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7.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw
albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.13. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca winien
złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie (tzn. zgodnie z formą
reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem,
radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika
do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki
cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
8.

INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
8.1.

W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

między

Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
8.2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
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8.3.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

8.4.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy
MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej wynosi 15 MB.

8.5.

Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z ofertą, przyjmuje
się datę ich przekazania na ePUAP.

8.6.

Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania drogą elektroniczną.

8.7.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz został zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego.

8.8.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres email.

za pomocą poczty

Sposób sporządzenia dokumentów

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
8.9.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni przed terminem
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.10. Pytania należy przesyłać za pośrednictwem ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
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8.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
stronie internetowej Zamawiającego.
8.12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.13. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
8.14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą

należy

przyjąć

treść

pisma

zawierającego

późniejsze

oświadczenie

Zamawiającego.
8.15. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.16. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie
internetowej Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy
złotych)
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
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 (Dz. U. z 2014
r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
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z zaznaczeniem „Wadium – dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation
Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem
wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub
jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia
oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
9.5.

Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na odpowiednią kwotę wymienioną w pkt 9.1. SIWZ,
stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na
dostawę i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta
(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności
udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania
ofertą - pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji
(poręczenia) do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP. Treść dokumentu stanowiącego
wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od badania zasadności
żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.

9.6.

Dokument

wadialny,

o

którym

mowa

w

pkt

9.4.

SIWZ,

należy

złożyć

w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w
miejscu wskazanym w pkt 13 SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny
należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 12 SIWZ, z dopiskiem: wadium.
Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty.
9.7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest
wystawienie

dokumentu

stanowiącego

wadium

na

jednego

z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty w
niniejszym postępowaniu przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
9.8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
9.9

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.

9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt

Strona 15 z 78

3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
9.11 Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP odrzuci ofertę Wykonawców, którzy
nie wnieśli wadium lub jeśli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 uPzp).
10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia

dotyczy

jedynie

Wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

jako

najkorzystniejsza.

11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
11.2. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11.3. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

Formularze ofertowy i cenowy (wypełnione, podpisane elektronicznie i przesłane w formie
elektronicznej) – do wykorzystania wzory (druki), stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące
terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o
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okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych
postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.1. SIWZ;

3)

pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

11.4. Ofertę, oświadczenia a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr
2), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków, treść składanych oświadczeń
oraz wykazu usług powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących
w niniejszym postępowaniu.
11.6.

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.

11.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie inny uczestnikom postępowania.
Uwaga
Zastrzegając

informacje

w

ofercie

Wykonawca

winien

mieć

na

względzie,

że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy
warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które
ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy
można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub
określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub
te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
11.8. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11.9. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.9.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
11.9.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.9.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.10. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2018 r. o godz. 13:00.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, w sali
107 (I piętro).
12.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
12.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
12.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
12.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
12.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
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wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
12.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.ncbr.gov.pl
informacje dotyczące:
12.9.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
12.9.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
12.9.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach;
12.10. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
12.11. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 15 niniejszej SIWZ.
12.12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ, a ponadto uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1.

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).

13.2.

Wykonawca oblicza cenę oferty zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ, a następnie przenosi ją do Formularza oferty.

13.3.

Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ poda całkowitą wartość
za wykonanie zamówienia.

13.4.

Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny za wszystkie
elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola Formularza cenowego.

13.5.

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy
i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.

13.5.

Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

13.6.

Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się
cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) cenę netto - bez podatku VAT
2) cenę brutto – łącznie z podatkiem VAT,
3) stawkę podatku VAT.

13.7.

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
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13.8.

Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku
VAT.

13.9.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku

Wykonawca,

składając

ofertę,

jest

zobligowany

poinformować

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty
podatku.

14.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE

WALUT

OBCYCH,

W

JAKICH

MOGĄ

BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
14.1.

W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
14.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Przy ocenie ofert
zostaną uwzględnione następujące kryteria:
Kryterium

Waga

Cena

20 %

Integracja z VMware

5%

Zwiększona wydajność

5%

Funkcjonalność inspekcyjna

30 %

Zarządzanie i raportowanie

20 %

Dojrzałość rozwiązania

10 %

Konsola zarządzająca

10 %
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Podane w tabeli wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:
jeden % = jeden pkt.
15.2. W ramach kryterium cena – waga 20 % (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną
brutto, uzyska 20 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej,
wyliczonej według następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
C = ----------------------------------------------- x 20
cena brutto ocenianej oferty
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
15.3 Kryterium integracja z VMware (wskaźnik oznaczony jako „V”) – waga 5%.
System zabezpieczeń firewall pozwala na integrację w środowisku wirtualnym VMware
posiadanym przez zamawiającego w taki sposób, że firewall może automatycznie pobierać
informacje o uruchomionych maszynach wirtualnych (np. ich nazwy) i korzystać z tych
informacji do budowy polityk bezpieczeństwa. Tak zbudowane polityki powinny skutecznie
klasyfikować i kontrolować ruch bez względu na rzeczywiste adresy IP maszyn wirtualnych i
jakakolwiek zmiana tych adresów nie powinna pociągać za sobą konieczności zmiany
konfiguracji polityk bezpieczeństwa firewalla.
System zabezpieczeń firewall pozwala na integrację w środowisku wirtualnym VMware – 5
pkt.
System zabezpieczeń firewall nie pozwala na integrację w środowisku wirtualnym VMware – 0
pkt
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
15.4 Kryterium zwiększona wydajność (wskaźnik oznaczony jako „W”) – waga 5%.
System zabezpieczeń firewall oferuje wydajność co najmniej o 50% wyższą aniżeli wymagana.
15.4.1. przepływność w ruchu full-duplex dla kontroli firewall z włączoną funkcją kontroli
aplikacji,
15.4.2. przepływność w ruchu full-duplex dla kontroli zawartości (w tym kontrola anty-wirus,
anty-spyware, IPS)
15.4.3. liczba obsługiwanych jednoczesnych połączeń.
Jeżeli urządzenie przekracza wszystkie parametry o 50% lub więcej: 5 pkt
Jeżeli urządzenie przekracza 2 z 3 parametrów o 50% lub więcej: 3 pkt
Jeżeli urządzenie przekracza 1 z 3 parametrów o 50% lub więcej: 1 pkt
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
15.5 Kryterium funkcjonalności inspekcyjne (wskaźnik oznaczony jako „I”) – waga 30%.
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15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

15.5.4.

15.5.5.

15.5.6.
15.5.7.

15.5.8.
15.5.9.

15.5.10.

Zezwolenie dostępu do aplikacji musi odbywać się w regułach polityki firewall (tzn.
reguła firewall musi posiadać oddzielne pole gdzie definiowane są aplikacje i
oddzielne pole gdzie definiowane są protokoły sieciowe, nie jest dopuszczalne
definiowane aplikacji przez dodatkowe profile). Nie jest dopuszczalna kontrola
aplikacji w modułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym module UTM) – 4 pkt.
System automatycznie identyfikuje aplikacje bez względu na numery portów,
protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Ponadto, identyfikacja
aplikacji odbywa się poprzez analizę heurystyczną: 4 pkt
System blokuje aplikacje (P2P, IM, itp.) tylko poprzez mechanizmy ochrony
firewalla. Nie jest dopuszczalne, aby blokownie aplikacji (P2P, IM, itp.) odbywało się
poprzez inne mechanizmy ochrony niż firewall. – 3 pkt.
System pozwala na blokowanie transmisji plików szyfrowanych co najmniej:
15.5.4.1.1. dokumentów w formatach natywnych dla pakietu MS Office
(doc, xls, ppt): 2 pkt
15.5.4.1.2. plików skompresowanych (zip, rar): 2 pkt
System umożliwia inspekcję (bez konieczności zestawiania) tuneli GRE
i nieszyfrowanych AH IPSec w celu zapewnienia widoczności i wymuszenia polityk
bezpieczeństwa, DoS i QoS dla ruchu przesyłanego w tych tunelach: 1 pkt
System posiada funkcję wykrywania aktywności sieci typu Botnet na podstawie
analizy behawioralnej: 1 pkt
System posiada rozwiązanie, gdzie kontrola aplikacji nie wykorzystuje moduł IPS,
sygnatury IPS ani dekodera protokołu IPS, a tylko wewnętrzne mechanizmy firewalla
– 2 pkt.
System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na definiowanie i przydzielanie różnych
profili ochrony (AV, IPS, URL, blokowanie plików) per aplikacja – 4 pkt
System zabezpieczeń firewall musi zapewniać ochronę przed atakami typu „Drive by
download” poprzez możliwość konfiguracji strony blokowania z dostępną akcją
„kontynuuj” dla funkcji blokowania transmisji plików – 4 pkt
Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP
klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, kategorie URL,
użytkowników aplikacji , reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie
oraz zarządzanie pasma sieci (minimum priorytet, pasmo gwarantowane, pasmo
maksymalne, oznaczenia DiffServ) – 3 pkt

W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
15.6 Kryterium zarządzanie i raportowanie (wskaźnik oznaczony jako „R”) – waga 20%.
15.6.1.
System zapewnia wydzielenie modułu zarządzania i modułu przetwarzania danych na
poziomie sprzętowym. 4 pkt
15.6.2. System posiada koncept konfiguracji kandydackiej którą można dowolnie edytować na
urządzeniu bez automatycznego zatwierdzania wprowadzonych zmian w konfiguracji
urządzenia do momentu gdy zmiany zostaną zaakceptowane i sprawdzone przez
administratora systemu w tym: 2 pkt
15.6.2.1. System umożliwia edytowanie konfiguracji kandydackiej przez wielu
administratorów pracujących jednocześnie i pozwala im na zatwierdzanie i cofanie
zmian których są autorami - 1 pkt
15.6.2.2. System umożliwia blokowanie wprowadzania i zatwierdzania zmian w
konfiguracji systemu przez innych administratorów w momencie edycji
konfiguracji – 1 pkt
15.6.3.
System posiada wbudowane narzędzia monitorowania, analizy logów i raportowania
dostępne lokalnie na urządzeniu zabezpieczeń bez konieczności stosowania zewnętrznych
urządzeń, oprogramowania ani licencji i umożliwiające: 2 pkt
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15.6.4.

15.6.5.

15.6.6.

15.6.3.1. System umożliwia tworzenie wielu raportów dostosowanych do wymagań
Zamawiającego, zapisania ich w systemie i uruchamiania w sposób ręczny
lub automatyczny w określonych przedziałach czasu – 1 pkt
15.6.3.2. System umożliwia stworzenie raportu o aktywności wybranego użytkownika
lub grupy użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich dni – 1 pkt
System umożliwia sprawdzenie wpływu nowo pobranych aktualizacji (przed ich
zatwierdzeniem na urządzeniu) na istniejące polityki bezpieczeństwa (2 pkt – wyłącznie w
przypadku, gdy funkcjonalność obejmuje obie wskazane rodzaje sygnatur):
15.6.4.1. sygnatur ochronnych (np. IPS)
15.6.4.2. sygnatur aplikacyjnych (nowych definicji aplikacji)
Administrator musi mieć możliwość konfiguracji rodzaju pliku (exe, dll, pdf, msofffice, java,
elf, swf, apk), użytej aplikacji oraz kierunku przesyłania (wysyłanie, odbieranie, oba) do
określenia ruchu poddanego analizie typu „Sand -Box” – 5 pkt
System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na konfigurowanie i wysyłanie logów do
różnych serwerów Syslog per polityka bezpieczeństwa – 5 pkt
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

15.7 Kryterium dojrzałość rozwiązania (wskaźnik oznaczony jako „D”) – waga 10%.
15.7.1.
15.7.2.

System uzyskał co najmniej 95% skuteczności ochrony wg raportu NSS Labs z lipca
2018 roku - 10 pkt
Systemu nie uzyskał co najmniej 95% skuteczności ochrony wg raportu NSS Labs z
lipca 2018 roku - 0 pkt
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

15.8 Kryterium konsola zarządzająca (wskaźnik oznaczony jako „K”) – waga 10%.
15.8.1.

15.8.2.

15.8.3.
15.8.4.

System zarządzania, logowania i raportowania jest dostarczony jako dedykowany
appliance z zapewnieniem zasobów (moc obliczeniowa, dyski) dla realizacji systemu
zarządzania (w przypadku systemu składającego się z więcej niż jednego komponentu
wymaganie to musi być spełnione dla wszystkich elementów składowych): 3 pkt
System zarządzania, logowania i raportowania musi zapewniać przestrzeń dyskową o
pojemności o 50% większej niż wymagana (w przypadku systemu składającego się z
więcej niż jednego komponentu wymaganie to musi być spełnione dla wszystkich
elementów składowych): 3 pkt
System zarządzania, logowania i raportowania musi posiadać taki sam graficzny
Interfejs Użytkownika (GUI) jak zarządzane firewalle: 2 pkt
System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać dystrybucję i zdalną
instalację nowych wersji systemu oraz poprawek: 2 pkt

W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
15.9. Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta (wskaźnik LP) będzie stanowiła sumę punktów
przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C”, „V”, „W”, „I”, „R”, „D”, „K”.
LP = C + V+ W+ I + R+ D + K
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Oferta o najwyższej liczbie punktów (LP) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
15.10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
15.10.1. jest niezgodna z ustawą;
15.10.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP;
15.10.3.

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

15.10.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
15.10.5.

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

15.10.6.

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

15.10.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
15.10.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP,
na przedłużenie terminu związania ofertą;
15.10.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
15.10.11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.11. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawi taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
16. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
16.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
16.1.1.

oczywiste omyłki pisarskie;

16.1.2.

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;

16.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
16.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE

OFERTY

W

CELU
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ZAWARCIA

UMOWY

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W ART. 92 UST. 1
USTAWY PZP
17.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
17.2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
17.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy,

którego

ofertę

wybrano,

oraz

nazwy

albo

imiona

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
17.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
17.3.3.

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

17.3.4. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
17.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
17.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
17.3.7. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie
krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni
– jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
17.5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
17.5.1.

przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę
oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;

17.5.2.

zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

17.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
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17.7. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub drogą mailową.
17.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
17.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
18.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, dla danej części, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie złożonej, z
zastrzeżeniem że 30% wysokości zabezpieczenia będzie pozostawione na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
18.2. Do dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w całości.
18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
18.3.1

pieniądzu;

18.3.2

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

18.3.3

gwarancjach bankowych;

18.3.4.

gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.3.5.

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.

18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w:
18.4.1. pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem: „Zabezpieczenie - dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń
typu Next Generation Firewall
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”
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18.4.2.

winnej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy

musi

być

dostarczony

do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
18.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
18.6.Zamawiający 70% wysokości zabezpieczenia zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego, za należycie wykonane tj. od daty podpisania
protokołu odbioru. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy (30 %),
przewidzianego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady został
rozszerzony na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego i wygasa wraz z upływa okresu gwarancji.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
29.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi
Załącznik Nr 10 SIWZ.
19.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze
umowy.
20.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
20.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy PZP jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 144
000 euro.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
21.

PODWYKONAWSTWO

21.1 . Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
21.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Ofertowym) części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców.
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21.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
21.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia

OBOWIĄZEK INFORMACJI

22.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul.
Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa



kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju można
uzyskać pod adresem: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl *;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z

postępowaniem

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

44/18/PN

na

dostawę

i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall w trybie przetargu
nieograniczonego;


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

23.

INNE INFORMACJE

Nie przewiduje się:
23.1. zawarcia umowy ramowej;
23.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
23.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

3.

Załącznik 3 – Formularz cenowy

4.

Załącznik 4 – JEDZ

5.

Załącznik 5 – Wykaz dostaw

6.

Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

7.

Załącznik 7 – Oświadczenie

8.

Załącznik 8 – Oświadczenie

9.

Załącznik 9 – Specyfikacja techniczna

10.

Załącznik nr 10 –Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ/
Załącznik nr 3 do Umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z konfiguracją
1.1. Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie wchodziło w skład rozwiązań
Producenta zwanych jako Enterprise Firewall i będą zakwalifikowane w niezależnym
opracowaniu firmy badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach nie
starszych niż z lipca 2017.
1.2. System zabezpieczeń firewall musi być dostarczony jako specjalizowane urządzenie
zabezpieczeń sieciowych (appliance).
1.3. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego
producenta.
1.4. Interfejsy sieciowe systemu zabezpieczeń firewall muszą działać w trybie routera
(tzn. w warstwie 3 modelu OSI), w trybie przełącznika (tzn. w warstwie 2 modelu
OSI), w trybie transparentnym oraz w trybie pasywnego nasłuchu (sniffer).
Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać
skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych.
1.5. System zabezpieczeń firewall musi obsługiwać nie mniej niż 10 wirtualnych routerów
posiadających odrębne tabele routingu.
1.6. Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż BGP,
RIP i OSPF.
1.7. System zabezpieczeń firewall musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji
odpornej na awarie w trybie Active-Passive lub Active-Active. Moduł ochrony przed
awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i
programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
1.8. System zabezpieczeń firewall musi być wyposażony w co najmniej 12 portów
Ethernet 10/100/1000, 8 portów 1Gbps/10Gbps SFP/SFP+
1.9. Wraz z systemem zabezpieczeń firewall muszą być dostarczone następujące wkładki
SFP/SFP+:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+ Typu SR LC – sztuk 8
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 1Gb/s SFP Typu SX LC – sztuk 4
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1.10.

System zabezpieczeń firewall musi obsługiwać protokół Ethernet z obsługą

sieci VLAN poprzez znakowanie zgodne z IEEE 802.1q. Interfejsy sieciowe
pracujące w trybie transparentnym, L2 i L3 muszą pozwalać na tworzenie
subinterfejsów VLAN. Urządzenie musi obsługiwać 4094 znaczników VLAN.
1.11.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać przepływność w ruchu full-duplex

nie mniej niż 6 Gbit/s dla kontroli firewall z włączoną funkcją kontroli aplikacji
1.12.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać przepływność w ruchu full-duplex

nie mniej niż 3 Gbit/s dla kontroli zawartości (w tym kontrola anty-wirus, antyspyware, IPS i web filtering)
1.13.

System zabezpieczeń firewall musi obsługiwać nie mniej niż 2 000 000

jednoczesnych połączeń.
1.14.

System zabezpieczeń firewall zgodnie z ustaloną polityką musi prowadzić

kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa) na
poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji (L3, L4, L7).
1.15.

System zabezpieczeń firewall musi działać zgodnie z zasadą bezpieczeństwa

„The Principle of Least Privilege”, tzn. system zabezpieczeń blokuje wszystkie
aplikacje, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa firewall są wskazane
jako dozwolone.
1.16.

System zabezpieczeń firewall musi automatycznie identyfikować aplikacje bez

względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i
IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez sygnatury
1.17.

Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji urządzenia

numeru lub zakresu portów na których dokonywana jest identyfikacja aplikacji.
Należy założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535
dostępnych portach. Wydajność kontroli firewall i kontroli aplikacji musi być taka
sama i wynosić w ruchu full duplex nie mniej niż 6 Gbit/s.
1.18.

System zabezpieczeń firewall musi wykrywać co najmniej 2500 różnych

aplikacji (takich jak Skype, Tor, BitTorrent, eMule, UltraSurf) wraz z aplikacjami
tunelującymi się w HTTP lub HTTPS.
1.19.

System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na definiowanie i przydzielanie

różnych profili ochrony (AV, IPS, URL, blokowanie plików) per aplikacja.
1.20.

System zabezpieczeń firewall musi zapewniać inspekcję komunikacji

szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego
do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w
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Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów firmy. System musi mieć
możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go właściwej inspekcji,
nie mniej niż: wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion
Prevention), wirusy i inny złośliwy kod (ochrona anty-wirus i any-spyware), filtracja
plików, danych i URL.
1.21.

System zabezpieczeń firewall musi zapewniać inspekcję komunikacji

szyfrowanej protokołem SSL dla ruchu innego niż HTTP. System musi mieć
możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu SSL i poddania go właściwej inspekcji,
nie mniej niż: wykrywanie i kontrola aplikacji, wykrywanie i blokowanie ataków
typu exploit (ochrona Intrusion Prevention), wirusy i inny złośliwy kod (ochrona
anty-wirus i any-spyware), filtracja plików, danych i URL.
1.22.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać osobny zestaw polityk definiujący

ruch SSL, który należy poddać lub wykluczyć z operacji deszyfrowania i głębokiej
inspekcji rozdzielny od polityk bezpieczeństwa.
1.23.

System zabezpieczeń firewall musi zapewniać inspekcję szyfrowanej

komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu wykrywania
tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH.
1.24.

System zabezpieczeń firewall musi zapewniać możliwość transparentnego

ustalenia tożsamości użytkowników sieci poprzez integrację z Active Directory i
LDAP.
1.25.

Polityka kontroli dostępu (firewall) musi precyzyjnie definiować prawa

dostępu użytkowników do określonych usług sieci i musi być utrzymywana nawet
gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników
pracujących w środowisku terminalowym, tym samym mających wspólny adres IP,
ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie.
1.26.

System zabezpieczeń firewall musi odczytywać oryginalne adresy IP stacji

końcowych z pola X-Forwarded-For w nagłówku http i wykrywać na tej podstawie
użytkowników z domeny Windows Active Directory generujących daną sesje w
przypadku gdy analizowany ruch przechodzi wcześniej przez serwer Proxy
ukrywający oryginalne adresy IP zanim dojdzie on do urządzenia.
1.27.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać moduł filtrowania stron WWW w

zależności od kategorii treści stron HTTP bez konieczności dokupowania
jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza web filtering musi być

Strona 32 z 78

regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i posiadać nie mniej niż 20
milionów rekordów URL.
1.28.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać moduł inspekcji antywirusowej

uruchamiany per aplikacja oraz wybrany dekoder taki jak http, smtp, imap, pop3, ftp,
smb kontrolującego ruch bez konieczności dokupowania jakichkolwiek
komponentów, poza subskrypcją. Baza sygnatur anty-wirus musi być
przechowywania na urządzeniu, regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i
pochodzić od tego samego producenta co producent systemu zabezpieczeń.
1.29.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać modułu wykrywania i blokowania

ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI IPS/IDS bez konieczności dokupowania
jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza sygnatur IPS/IDS musi być
przechowywana na urządzeniu, regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i
pochodzić od tego samego producenta co producent systemu zabezpieczeń.
1.30.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać sygnatury DNS wykrywające i

blokujące ruch do domen uznanych za złośliwe.
1.31.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać funkcję podmiany adresów IP w

odpowiedziach DNS dla domen uznanych za złośliwe w celu łatwej identyfikacji
stacji końcowych pracujących w sieci LAN zarażonych złośliwym oprogramowaniem
(tzw. DNS Sinkhole).
1.32.

System zabezpieczeń firewall musi wykonywać statyczną i dynamiczną

translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp
wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem
jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji
prywatnej w sieci Internet.
1.33.

System zabezpieczeń firewall musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych

kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji siteto-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia rutingu (tzw.
routed VPN). Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie
technologii SSL VPN. Wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga
zakupu dodatkowych licencji.
1.34.

System zabezpieczeń firewall musi umożliwiać konfigurację jednolitej polityki

bezpieczeństwa dla użytkowników niezależnie od ich fizycznej lokalizacji oraz
niezależnie od obszaru sieci, z którego uzyskują dostęp (zasady dostępu do zasobów
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wewnętrznych oraz do Internetu są takie same zarówno podczas pracy w sieci
korporacyjnej jak i przy połączeniu do Internetu poza siecią korporacyjną).
1.35.

System zabezpieczeń firewall musi wykonywać zarządzanie pasmem sieci

(QoS) w zakresie oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla
dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. System
musi umożliwiać stworzenie co najmniej 8 klas dla różnego rodzaju ruchu
sieciowego.
1.36.

Zarządzanie systemu zabezpieczeń musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz

graficznej konsoli Web GUI dostępnej przez przeglądarkę WWW. Nie jest
dopuszczalne, aby istniała konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania na
stacji administratora w celu zarządzania systemem.
1.37.

Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone

kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi
pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach.
1.38.

System zabezpieczeń firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie

administratorów za pomocą bazy lokalnej, serwera LDAP, RADIUS, TACACS+.
1.39.

System zabezpieczeń firewall musi posiadać wbudowany twardy dysk do

przechowywania logów i raportów o pojemności nie mniejszej niż 240GB (RAID 1).
1.40.

Wraz z systemem zabezpieczeń firewall należy dostarczyć subskrypcje na

okres jednego roku, gwarantujące przez tę okres funkcjonalność ochrony
antywirusowej, ochrony anty spyware'owej, ochrony IPS, kategoryzacji URL i
możliwość przesyłania plików do zewnętrznego systemu typu "Sand-box" zgodnie z
powyższym opisem.
1.41.

System zabezpieczeń firewall należy dostarczyć z serwisem na okres jednego

roku, w ramach którego producent świadczy usługę wymiany sprzętu w razie awarii,
dostęp do aktualizacji oprogramowania systemowego, dostęp do aktualizacji sygnatur
aplikacyjnych oraz dostęp do pomocy technicznej.
1.42.

W ramach postępowania należy dostarczyć 2 systemy zabezpieczeń firewall

wraz z zestawem subskrypcji i licencji umożliwiających pracę w klastrze
niezawodnościowym.
2. Konsola zarządzająca systemu firewall
2.1. Zamawiający wymaga dedykowanej konsoli zarządzającej dla nabywanych 2
(dwóch) urządzeń firewall. System zarządzania musi zapewniać docelowo możliwość
zarządzania 25 urządzeniami i musi być objęty serwisem na okres 1 (jednego) roku.
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2.2. Wraz z systemem zabezpieczeń firewall konieczne jest dostarczenie centralnego
systemu zarządzania.
2.3. Zamawiający dopuszcza budowę systemu w oparciu o kilka komponentów
zarządzania oferowanych przez producenta firewalli i systemu zarządzania pod
warunkiem iż będą one pochodziły od jednego producenta i będą przez niego w
całości serwisowane.
2.4. System zarządzania, logowania i raportowania musi obsługiwać docelowo nie mniej
niż 25 firewalli
2.5. System zarządzania, logowania i raportowania musi zostać dostarczony w postaci
maszyny wirtualnej instalowanej w środowisku VMWare posiadanym przez
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania w postaci
dedykowanego appliance przy spełnieniu wszystkich podanych poniżej wymagań.
2.6. System zarządzania, logowania i raportowania musi zapewniać przestrzeń dyskową o
pojemności nie mniejszej niż 15 TB.
2.7. System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać dodanie dodatkowej
przestrzeni dyskowej przeznaczonej na logowanie.
2.8. System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać import obecnej
konfiguracji używanych firewalli.
2.9. System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać zbieranie logów
zdarzeń z systemów firewall. Zbierane dane powinny zawierać informacje co
najmniej o: ruchu sieciowym, użytkownikach, aplikacjach, zagrożeniach i
filtrowanych stronach WWW.
2.10.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać korelację

logów zdarzeń z zarządzanych firewalli.
2.11.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać dedykowane

narzędzia dla łatwego przeszukiwania skorelowanych logów zebranych z
zarządzanych firewalli.
2.12.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać tworzenie,

zapisywanie i ponowne wykorzystywanie filtrów służących do wyszukiwania
informacji w zebranych danych.
2.13.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać tworzenie

statycznych raportów dopasowanych do wymagań Zamawiającego. Musi istnieć
możliwość zapisania stworzonych raportów i uruchamianie ich w sposób ręczny lub
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automatyczny w określonych przedziałach czasu oraz wysyłania ich w postaci
wiadomości e-mail do wybranych osób.
2.14.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać tworzenie

dynamicznych raportów (w czasie rzeczywistym) dopasowanych do wymagań
Zamawiającego z funkcjonalnością „drill-down”.
2.15.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać centralne

budowanie i dystrybucję polityk bezpieczeństwa o różnym zasięgu. Lokalnych (dla
wybranych firewalli lub logicznych systemów firewalla) i globalnych (dla grup
firewalli lub kilku systemów logicznych wybranych firewalli).
2.16.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać grupowanie

firewalli i systemów z poszczególnych firewalli w logiczne kontenery umożliwiające
wspólne zarządzanie (konfigurowanie polityk bezpieczeństwa, konfigurowanie
ustawień sieciowych, wykorzystanie tych samych obiektów).
2.17.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać tworzenie

raportów na podstawie zbudowanych kontenerów lub grup urządzeń
2.18.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać

przechowywanie i zarządzanie obiektami używanymi przez wszystkie firewalle w
jednym, centralnym repozytorium.
2.19.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać

odseparowanie konfiguracji urządzeń i ich ustawień sieciowych od konfiguracji reguł
bezpieczeństwa i obiektów w nich użytych.
2.20.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać dystrybucję i

zdalną instalację nowych sygnatur.
2.21.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać dystrybucję i

zdalną instalację nowych wersji systemu
2.22.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać tworzenie

kopii zapasowych zarządzanych firewalli.
2.23.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać dzielenie

obiektów pomiędzy firewallami i systemami logicznymi.
2.24.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać tworzenie

obiektów o różnym zasięgu (lokalne, globalne).
2.25.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać tworzenie i

używanie ról administracyjnych różniących się poziomem dostępu do danego
urządzenia lub grupy urządzeń/logicznych systemów.
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2.26.

System zarządzania, logowania i raportowania musi informować o zmianach

konfiguracji systemu.
2.27.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać

audytowanie/sprawdzanie poprawności konfiguracji urządzenia/logicznego systemu
przed jej zatwierdzeniem.
2.28.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać zapisywanie

różnych wersji konfiguracji zarządzanych firewalli/logicznych systemów.
2.29.

System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać wykonanie

procedury wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe tak aby system zarządzania,
logowania i raportowania zrozumiał, iż nowe urządzenie zastępuje urządzenie
uszkodzone.
2.30.

System zarządzania, logowania i raportowania musi móc pracować w trybie

kolektora logów zbierającego jedynie dane z systemów bezpieczeństwa lub w trybie
pełnej analizy w celu optymalizacji procesu zbierania logów.
2.31.

System zarządzania, logowania i raportowania musi zapewniać możliwość

rozbudowy systemu o kolejne urządzenia tak aby umożliwić zwiększenie pojemności
lub/i wydajności całego systemu w przyszłości.
3. Gwarancja i wsparcie techniczne
3.1. Przedmiot zamówienia objęty będzie 12 miesięczną usługą gwarancji i wsparcia
technicznego świadczoną w miejscu użytkowania Systemu w systemie 8x5xNBD.
3.2. Bieg terminu gwarancji i wsparcia technicznego rozpoczyna się z chwilą podpisania
bez zastrzeżeń Protokołu – Odbioru Końcowego przez obie Strony. Wszelkie koszty
napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.
3.3. Pomoc techniczna musi być świadczona w języku polskim poprzez centrum
kompetencyjne zlokalizowane w Polsce.
3.4. Szkolenia dotyczące konfiguracji i obsługi systemu zabezpieczeń firewall muszą być
dostępne i świadczone w języku polskim w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym
zlokalizowanym w Polsce.
3.5. Zamawiający dodatkowo wymaga 160 godzin szkoleniowo-wsparciowych
realizowanych przez inżynierów Wykonawcy posiadającymi autoryzowane
certyfikaty inżynierskie producenta Systemu, która zapewni minimum:
3.5.1. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące instalacji, używania i konfiguracji
dostarczonych urządzeń i oprogramowania;
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3.5.2. bezpośrednie konsultacje telefoniczne oraz poprzez pocztę elektroniczną z
inżynierem producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela
dotyczące bieżących problemów związanych z Oprogramowaniem i Systemem;
3.5.3. analizę informacji diagnostycznych mająca na celu określenie przyczyny
problemu, np. pomoc w interpretacji dokumentacji problemów związanych z
instalacją lub kodem,
3.5.4. w przypadku znanych defektów oprogramowania, przekazywanie informacji o
sposobie ich usunięcia lub obejścia, a także udzielanie pomocy w uzyskaniu
poprawek, do otrzymania których Zamawiający jest uprawniony w ramach
posiadanej licencji,
3.5.5. dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego producenta oprogramowania
w czasie podstawowego okresu dostępności centrum wsparcia dla systemu (w
dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00),

4. Instruktaż
4.1.Zamawiający wymaga w terminie określonym w § 1 ust. 6.1 niniejszej Umowy
przeprowadzenia instruktażu dla 5 pracowników Zamawiającego z zakresu
wdrażanego systemu zabezpieczeń typu Next Generation Firewall, nie krótszego niż 3
dni.

UWAGA

1.
2.

Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia
towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
Zaoferowane artykuły równoważne muszą być o parametrach wymaganych przez
Zamawiającego lub lepszych.
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Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
E-MAIL
………………...……………
NIP

..........................................
REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na dostawę i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Systemu
Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (44/18/PN),
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ
zamówienia za cenę1:

Cena netto oferty: ……………………………………………………………………………
słownie złotych: ………………………………………………………………………………
Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
Cena brutto oferty: …………………………………………………………………………
słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………
Integracja z VMware „V”:
Zwiększona wydajność „W”:
Funkcjonalność inspekcyjna „I”:
Zarządzanie i raportowanie „R”:
Dojrzałość rozwiązania „D”:
Konsola zarządzająca „K”:

- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
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Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek
VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, koszty wniesienia sprzętu do wyznaczonego pomieszczenia w siedzibie
Zamawiającego, koszty konfiguracji, ewentualne upusty i rabaty).
1

Powyższa/e cena/y oferty netto i brutto wynika/ją z załączonego formularza cenowego
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Kryterium

Spełnia/
Nie spełnia

1 System zabezpieczeń firewall pozwala na integrację w środowisku
wirtualnym VMware
2 System zabezpieczeń firewall oferuje wydajność co najmniej o 50%
wyższą aniżeli wymagana.

Punkty
5

ND

5

przepływność w ruchu full-duplex dla kontroli firewall z włączoną
funkcją kontroli aplikacji,
przepływność w ruchu full-duplex dla kontroli zawartości (w tym
kontrola anty-wirus, anty-spyware, IPS)
liczba obsługiwanych jednoczesnych połączeń.
3 Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy
bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi
sieciowe, aplikacje, kategorie URL, użytkowników aplikacji, reakcje
zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie
pasma sieci (minimum priorytet, pasmo gwarantowane, pasmo
maksymalne, oznaczenia DiffServ).
4 System zabezpieczeń firewall musi automatycznie identyfikować
aplikacje bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i
szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi
odbywać się poprzez analizę heurystyczną
5 System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na blokowanie
transmisji plików szyfrowanych co najmniej Dokumentów office
(doc, xls, ppt)
6 System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na blokowanie
transmisji plików szyfrowanych co najmniej Plików
skompresownaych (zip, rar)
7 System zabezpieczeń firewall musi umożliwiać inspekcję (bez
konieczności zestawiania) tuneli GRE i nieszyfrowanych AH IPSec w
celu zapewnienia widoczności i wymuszenia polityk bezpieczeństwa,
DoS i QoS dla ruchu przesyłanego w tych tunelach

3

2

2

1

8 System zabezpieczeń firewall musi posiadać funkcję wykrywania
aktywności sieci typu Botnet na podstawie analizy behawioralnej

1

9 Zezwolenie dostępu do aplikacji musi odbywać się w regułach
polityki firewall (tzn. reguła firewall musi posiadać oddzielne pole
gdzie definiowane są aplikacje i oddzielne pole gdzie definiowane są
protokoły sieciowe, nie jest dopuszczalne definiowane aplikacji przez
dodatkowe profile). Nie jest dopuszczalna kontrola aplikacji w
modułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym module UTM)

4
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10 System blokuje aplikacje (P2P, IM, itp.) tylko poprzez mechanizmy
ochrony

firewalla. Nie jest dopuszczalne, aby blokownie aplikacji
3

(P2P, IM, itp.) odbywało się poprzez inne mechanizmy ochrony niż
firewall..
11 System posiada rozwiązanie, gdzie kontrola aplikacji nie
wykorzystuje moduł IPS, sygnatury IPS ani dekodera protokołu IPS,
a tylko wewnętrzne mechanizmy firewalla.
12 System zabezpieczeń firewall musi zapewniać ochronę przed atakami
typu „Drive by download” poprzez możliwość konfiguracji strony
blokowania z dostępną akcją „kontynuuj” dla funkcji blokowania
transmisji plików.
13 System zabezpieczeń firewall musi zapewniać wydzielenie modułu
zarządzania i modułu przetwarzania danych na poziomie sprzętowym

2

4

4

14 System zabezpieczeń firewall musi posiadać koncept konfiguracji
ND
kandydackiej którą można dowolnie edytować na urządzeniu bez
automatycznego zatwierdzania wprowadzonych zmian w konfiguracji
urządzenia do momentu gdy zmiany zostaną zaakceptowane i
sprawdzone przez administratora systemu w tym:
Możliwość edytowania konfiguracji kandydackiej przez wielu
administratorów pracujących jednocześnie i pozwalać im na
zatwierdzanie i cofanie zmian których są autorami.

1

Możliwość blokowanie wprowadzania i zatwierdzania zmian w
konfiguracji systemu przez innych administratorów w momencie
edycji konfiguracji
15 Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia monitorowania, analizy
logów i raportowania dostępne lokalnie na urządzeniu zabezpieczeń
bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń,
oprogramowania ani licencji i umożliwiające:
tworzenie wielu raportów dostosowanych do wymagań
Zamawiającego, zapisania ich w systemie i uruchamiania w
sposób ręczny lub automatyczny w określonych przedziałach
czasu.
stworzenie raportu o aktywności wybranego użytkownika lub
grupy użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich dni.
16 System zabezpieczeń firewall musi umożliwiać sprawdzenie wpływu
nowo pobranych aktualizacji (przed ich zatwierdzeniem na
urządzeniu) na istniejące polityki bezpieczeństwa
- Sygnatur ochronnych (np. IPS)
- Sygnatur aplikacyjnych (nowych definicji aplikacji)
17 Administrator musi mieć możliwość konfiguracji rodzaju pliku (exe,
dll, pdf, msofffice, java, elf, swf, apk), użytej aplikacji oraz kierunku
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2

1
ND
2

1

1

2

5

przesyłania (wysyłanie, odbieranie, oba) do określenia ruchu
poddanego analizie typu „Sand -Box”
18 System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na konfigurowanie i
wysyłanie logów do różnych serwerów Syslog per polityka
bezpieczeństwa
19 Producent rozwiązania firewall uzyskał co najmniej 95% skuteczności
ochrony wg raportu NSS Labs z lipca 2018 roku
20 System zarządzania, logowania i raportowania jest dostarczony jako
dedykowany appliance z zapewnieniem zasobów (moc obliczeniowa,
dyski) dla realizacji systemu zarządzania (w przypadku systemu
składającego się z więcej niż jednego komponentu wymaganie to
musi być spełnione dla wszystkich elementów składowych)
21 System zarządzania, logowania i raportowania musi zapewniać
przestrzeń dyskową o pojemności o 50% większej niż wymagana (w
przypadku systemu składającego się z więcej niż jednego komponentu
wymaganie to musi być spełnione dla wszystkich elementów
składowych)

5
10

3

3

22 System zarządzania, logowania i raportowania musi posiadać taki sam
graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) jak zarządzane firewalle

2

23 System zarządzania, logowania i raportowania musi umożliwiać
dystrybucję i zdalną instalację nowych wersji systemu oraz poprawek

2

24 System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na definiowanie i
przydzielanie różnych profili ochrony (AV, IPS, URL, blokowanie
plików) per aplikacja – 4 pkt

4

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną częścią
SIWZ.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią
SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią
SIWZ.
4. Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam(-y),
iż
realizację
przedmiotu
zamówienia
w
zakresie4
………………………………………………………………………………………………
powierzę(-my)
podwykonawcy(-om),………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy)
7. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie:
………. dla zamówienia, zostało wniesione formie ……………….
8. Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję(-emy) się, przed
podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5
% ceny oferty brutto, na warunkach określonych w pkt 18 SIWZ.
9. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
10. Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty 5
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1) nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług *.
2) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług†. Powyższy obowiązek podatkowy będzie
dotyczył ……………. 6 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty
podatku) będzie wynosiła ………………….... 7 zł.
Uwaga:
Zamawiający zgodnie z pkt. 13.9. SIWZ w celu oceny oferty Wykonawcy doliczy do przedstawionej
ceny brutto podatek VAT wynikający z pozycji: 2 który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO‡
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu§.
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (dalej NCBiR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do
wiadomości, że moje dane …/wymienić dane osobowe np. imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej/ będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
13. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być
cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
14. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. .........................................................
b. ..........................................................
c. ..........................................................
d. ........................................................

4

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W
przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca
nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub
skreślić.
5
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
6
Wpisać dostawę/dostawy, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług
7
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) dostawy/dostaw wymienionych wcześniej.
‡
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
§

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (44/18/PN)
p.

Stawka VAT
%

Ilość

Cena
jednostkowa
(netto) PLN za 1
sztukę

Cena oferty
netto PLN
kol. 4 x kol. 5

4

5

6

7

1

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

2

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

3

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

4

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

5

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

1

Produkt

2

Nazwa producenta, model,
podstawowe parametry1
3

6

Wartość podatku
VAT
kol. 6 x stawka VAT
PLN

Cena oferty
brutto
kol. 6 + kol. 8
PLN

8

……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł

9

……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł

Suma pozycji 1-8

……………………………….
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

1

Uwaga:
Brak wypełnienia lub określenia wartości w co najmniej jednej pozycji w Formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 uPZP. Formularz cenowy nie podlega procedurze określonej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(osobny plik)
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Załącznik Nr 5
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ
Wykonawcy winni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie, i wdrożeniu Systemu
Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall o wartości każdej z nich co najmniej 400 000,00 zł brutto.
Wykonana dostawa

Lp.

Przedmiot dostawy

…………..……………………………………………………………......
……………………………………………………………………………

Wartość dostawy
(brutto)

…………………………………… zł,

Data wykonania

1.

(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji dostawy)
Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

...…………….………………………….…………….

wykonanie

(nazwa i adres)

dostawy)

…………..………………….…………………………………………...……..……
Przedmiot dostawy

………………………………………………………………

Wartość dostawy
(brutto)

2.

…………………………………… zł,

Data wykonania
(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji dostawy
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Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

wykonanie
dostawy)
Uwaga:
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy wymienione w powyższym wykazie były wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
dostaw powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

………………………….
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń
typu Next Generation Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 44/18/PN)
OŚWIADCZENIE *
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp

należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

*

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń
typu Next Generation Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 44/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1

Niniejszym oświadczam, iż wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano/wydano2 prawomocnego/
prawomocny wyroku/wyrok sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej
1

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą
na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2

niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń
typu Next Generation Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 44/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1
Niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono2 tytułem środka
zapobiegawczego zakazu/zakaz2 ubiegania się o zamówienia publiczne.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

1

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą
na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

………………..
………………..
………………..

Nazwa producenta
Model
Symbol

1. Czy System zabezpieczeń firewall pełni rolę wyspecjalizowanego
urządzenia zabezpieczeń sieciowych (appliance)?

TAK/NIE*

2. Czy całość sprzętu i oprogramowania będzie dostarczana i wspierana przez
jednego producenta?

TAK/NIE

3. Czy interfejsy sieciowe systemu zabezpieczeń firewall działają w trybach:
a. routera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI)
b. przełącznika (tzn. w warstwie 2 modelu OSI)
c. transparentnym
d. pasywnego nasłuchu (sniffer)
Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać
skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych.
4. Ilość obsługiwanych wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele
routingu.

a)
b)
c)
d)

TAK/NIE *
TAK/NIE *
TAK/NIE *
TAK/NIE *

……………………….

5. Czy urządzenie obsługuje protokoły routingu dynamicznego:
a) BGP
b)RIP
c) OSPF

a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
c) TAK/NIE*

6. Czy System zabezpieczeń firewall posiada możliwość pracy w konfiguracji
odpornej na awarie w trybie:
a) Active-Passive
b) lub Active-Active.

a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
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7. Czy Moduł ochrony przed awariami monitoruje i wykrywa uszkodzenia
elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy
sieciowych?
8.
Ilość portów Ethernet 10/100/1000 w które wyposażony jest System
zabezpieczeń firewall jest ?
9. Ilość portów 1Gbps/10Gbps SFP/SFP w które wyposażony jest System
zabezpieczeń firewall
10. Czy System zabezpieczeń firewall obsługuje protokół Ethernet z obsługą
sieci VLAN poprzez znakowanie zgodne z IEEE 802.1q?

TAK/NIE*

……….
………
TAK/NIE*

11. Czy Interfejsy sieciowe pracujące w trybie transparentnym, L2 i L3
pozwalają na tworzenie subinterfejsów VLAN?
Czy Urządzenie obsługuje 4094 znaczniki VLAN?
12. Przepływność w ruchu full-duplex dla kontroli firewall z włączoną funkcją
kontroli aplikacji.

………Gbit/s

13. Przepływność w ruchu full-duplex dla kontroli zawartości (w tym kontrola
anty-wirus, anty-spyware, IPS i web filtering)

………Gbit/s

14. Ilość obsługiwanych jednoczesnych połączeń?
15. Czy System zabezpieczeń firewall przeprowadza kontrolę ruchu
sieciowego pomiędzy:
a) obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa) na poziomie warstwy
sieciowej L3
b) transportowej L4,
c) aplikacji (, L7)?
16. Czy Polityka zabezpieczeń firewall uwzględnia:
a) strefy bezpieczeństwa
b) adresy IP klientów i serwerów
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TAK/NIE*
TAK/NIE*

…………..
a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
c) TAK/NIE*

a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *

c protokoły i usługi sieciowe, aplikacje
d) kategorie URL
e) użytkowników aplikacji
f)reakcje zabezpieczeń
g) rejestrowanie zdarzeń
h)alarmowanie
i) zarządzanie pasma sieci (minimum priorytet, pasmo gwarantowane,
pasmo maksymalne, oznaczenia DiffServ)?

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

17. Czy System zabezpieczeń firewall działa zgodnie z zasadą bezpieczeństwa
„The Principle of Least Privilege”, tzn. system zabezpieczeń blokuje
wszystkie aplikacje, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa
firewall są wskazane jako dozwolone?
18. Czy System zabezpieczeń firewall automatycznie identyfikuje:
a) aplikacje bez względu na numery portów
b) protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM?
19. Czy Identyfikacja aplikacji wymaga podania w konfiguracji urządzenia,
numeru lub zakresu portów na których dokonywana jest identyfikacja
aplikacji?
20. Wydajność kontroli firewall i kontroli aplikacji w ruchu full-duplex
21. Czy zezwolenie dostępu do aplikacji odbywa się w regułach polityki
firewall (tzn. reguła firewall musi posiadać oddzielne pole gdzie
definiowane są aplikacje i oddzielne pole gdzie definiowane są protokoły
sieciowe, nie jest dopuszczalne definiowane aplikacji przez dodatkowe
profile). ?
22. Czy blokownie aplikacji (P2P, IM, itp.) odbywała się poprzez mechanizmy
ochrony firewall?
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TAK/NIE *
TAK/NIE *
TAK/NIE *
TAK/NIE *
TAK/NIE *
TAK/NIE *
TAK/NIE *

TAK/NIE *

a) TAK/NIE *
b)

TAK/NIE *

TAK/NIE *

…….. Gbit/s.

TAK/NIE *

TAK/NIE *

23. Czy rozwiązanie, kontroli aplikacji wykorzystuje:
a) moduł IPS
b) sygnatury IPS
c)dekodery protokołu IPS?
24. Czy System zabezpieczeń firewall wykrywa co najmniej 2500 różnych
aplikacji (takich jak Skype, Tor, BitTorrent, eMule, UltraSurf) wraz z
aplikacjami tunelującymi się w HTTP lub HTTPS?
25. Czy System zabezpieczeń firewall pozwala na definiowanie i przydzielanie
różnych profili ochrony (AV, IPS, AS, URL, blokowanie plików) per
aplikacja?
26. Czy System zabezpieczeń firewall zapewnia ochronę przed atakami typu
„Drive-by-download” poprzez możliwość konfiguracji strony blokowania z
dostępną akcją „kontynuuj” dla funkcji blokowania transmisji plików?
27. Czy System zabezpieczeń firewall musi zapewniaa:
a) inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane
protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych
(np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie)
b) ruchu przychodzącego do serwerów firmy?
28. Czy System posiada:
a) możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu HTTPS
b) poddania go właściwej inspekcji, nie mniej niż: wykrywanie i
blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion Prevention),
wirusy i inny złośliwy kod (ochrona anty-wirus i any-spyware),
filtracja plików, danych i URL.
29. Czy System zabezpieczeń firewall zapewnia inspekcję komunikacji
szyfrowanej protokołem SSL dla ruchu innego niż HTTP?
30. czy System ma możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu SSL i poddania
go właściwej inspekcji, nie mniej niż:
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a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *
c) TAK/NIE *

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *
.

a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *

TAK/NIE*

a) wykrywanie i kontrola aplikacji
b) wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion
Prevention)
c) wirusy i inny złośliwy kod (ochrona anty-wirus i any-spyware)
d) filtracja plików, danych i URL?
31. Czy System zabezpieczeń firewall posiada osobny zestaw polityk
definiujący ruch SSL, który należy poddać lub wykluczyć z operacji
deszyfrowania i głębokiej inspekcji rozdzielny od polityk bezpieczeństwa?

a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *
c) TAK/NIE *
d) TAK/NIE *

TAK/NIE*

32. Czy System zabezpieczeń firewall zapewnia inspekcję szyfrowanej
komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu
wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH?

TAK/NIE*

33. Czy System zabezpieczeń firewall zapewnia możliwość transparentnego
ustalenia tożsamości użytkowników sieci poprzez integrację z Active
Directory i LDAP?

TAK/NIE*

34. Czy polityka kontroli dostępu (firewall) precyzyjnie definiuje prawa
dostępu użytkowników do określonych usług sieci i jest utrzymywana
nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP?

TAK/NIE*

35. Czy w przypadku użytkowników pracujących w środowisku
terminalowym, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie
tożsamości odbywa się transparentnie?
36. Czy System zabezpieczeń firewall odczytuje oryginalne adresy IP stacji
końcowych z pola X-Forwarded-For w nagłówku http i wykrywaa na tej
podstawie użytkowników z domeny Windows Active Directory
generujących daną sesje w przypadku gdy analizowany ruch przechodzi
wcześniej przez serwer Proxy ukrywający oryginalne adresy IP zanim
dojdzie on do urządzenia?

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

37.
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Czy System zabezpieczeń firewall posiada moduł filtrowania stron WWW
w zależności od kategorii treści stron HTTP bez konieczności
dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją?
38.
Czy Baza web filtering jest regularnie aktualizowana w sposób
automatyczny i posiada nie mniej niż 20 milionów rekordów URL?
39. Czy System zabezpieczeń firewall posiada moduł inspekcji antywirusowej
uruchamiany per aplikacja oraz wybrany dekoder taki jak:
a) http
b) smtp
c) Imap
d) pop3
e) ftp
f) Smb
g) kontrolującego ruch bez konieczności dokupowania jakichkolwiek
komponentów, poza subskrypcją?
40. Czy baza sygnatur anty-wirus jest przechowywania na urządzeniu,
regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i pochodzić od tego
samego producenta co producent systemu zabezpieczeń?

TAK/NIE*
a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *
c) TAK/NIE *
d) TAK/NIE *
e) TAK/NIE *
f) TAK/NIE *
g) TAK/NIE *

TAK/NIE*

41. Czy System zabezpieczeń firewall posiada:
a)
modułu wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7
modelu OSI IPS/IDS bez konieczności dokupowania jakichkolwiek
komponentów, poza subskrypcją?
b)
Czy Baza sygnatur IPS/IDS jest przechowywana na urządzeniu,
regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i pochodzić od tego
samego producenta co producent systemu zabezpieczeń?

a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *

42. Czy System zabezpieczeń firewall posiada sygnatury DNS wykrywające i
blokujące ruch do domen uznanych za złośliwe?

… TAK/NIE*

43. Czy System zabezpieczeń firewall posiada funkcję podmiany adresów
IP w odpowiedziach DNS dla domen uznanych za złośliwe w celu łatwej

TAK/NIE*
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identyfikacji stacji końcowych pracujących w sieci LAN zarażonych
złośliwym oprogramowaniem (tzw. DNS Sinkhole)?
44. Czy Administrator ma możliwość konfiguracji rodzaju pliku (exe, dll, pdf,
msofffice, java, elf, swf, apk), użytej aplikacji oraz kierunku przesyłania
(wysyłanie, odbieranie, oba) do określenia ruchu poddanego analizie typu
„Sand-Box”?

TAK/NIE*

45. Czy System zabezpieczeń firewall wykonuje statyczną i dynamiczną
translację adresów NAT?

TAK/NIE*

46. Czy Mechanizmy NAT umożliwiają co najmniej dostęp wielu komputerów
posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego
publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji
prywatnej w sieci Internet?

TAK/NIE*

47.
Czy System zabezpieczeń firewall umożliwia zestawianie zabezpieczonych
kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w
konfiguracji site-to-site?
48. Czy konfiguracja VPN odbywa się w oparciu o ustawienia rutingu (tzw.
routed VPN)?

TAK/NIE*

49. Czy Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych odbywa się na bazie
technologii SSL VPN?
50. Czy wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga zakupu
dodatkowych licencji?

TAK/NIE*

51. Czy System zabezpieczeń firewall umożliwia konfigurację jednolitej
polityki bezpieczeństwa dla użytkowników niezależnie od:
a) ich fizycznej lokalizacji
b) od obszaru sieci, z którego uzyskują dostęp (zasady dostępu do
zasobów wewnętrznych oraz do Internetu są takie same zarówno
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TAK/NIE*

TAK/NIE*
a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *

podczas pracy w sieci korporacyjnej jak i przy połączeniu do Internetu
poza siecią korporacyjną)?
52. Czy System zabezpieczeń firewall wykonuje:
a) zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie oznaczania pakietów
znacznikami DiffServ
b) ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu
c) pasma maksymalnego i gwarantowanego?
53. Ilość możliwych do stworzenia klas dla różnego rodzaju ruchu sieciowego?
54. Czy zarządzanie systemem zabezpieczeń odbywa się z linii poleceń (CLI)
oraz graficznej konsoli Web GUI dostępnej przez przeglądarkę WWW?
55.
Czy Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci są zabezpieczone
kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji).
56. System zabezpieczeń pozwala na zdefiniowanie wielu administratorów o
różnych uprawnieniach?

a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *
c) TAK/NIE *
…………….
TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

57. System zabezpieczeń firewall umożliwia uwierzytelnianie administratorów
za pomocą bazy lokalnej, serwera LDAP, RADIUS, TACACS+?

TAK/NIE*

58. Czy System zabezpieczeń firewall posiada wbudowany twardy dysk
do przechowywania logów i raportów o pojemności nie mniejszej niż
240GB (RAID 1)?

TAK/NIE*

59. Czy System zabezpieczeń firewall pozwala na konfigurowanie i wysyłanie
logów do różnych serwerów Syslog per polityka bezpieczeństwa?

TAK/NIE*

60. Czy Wraz z systemem zabezpieczeń firewall dostarczona zostanie
subskrypcja na okres jednego roku, gwarantująca przez tę okres:
a) funkcjonalność ochrony antywirusowej
b) ochrony anty-spyware'owej
c) ochrony IPS

Strona 59 z 78

a) TAK/NIE *
b) TAK/NIE *
c) TAK/NIE *
d) TAK/NIE *

d) kategoryzacji URL
e) możliwość przesyłania plików do zewnętrznego systemu typu "Sandbox"

e) TAK/NIE *

61. Czy System zabezpieczeń firewall dostarczony będzie z serwisem na okres
jednego roku, w ramach którego producent świadczy usługę wymiany
sprzętu w razie awarii, dostęp do aktualizacji oprogramowania
systemowego, dostęp do aktualizacji sygnatur aplikacyjnych oraz dostęp do
pomocy technicznej?

TAK/NIE*

62. W ramach postępowania dostarczone zostaną 2 systemy zabezpieczeń
firewall wraz z zestawem subskrypcji i licencji umożliwiających pracę w
klastrze niezawodnościowym?

TAK/NIE*

Uwaga: Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę ma pozwolić Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 10
WZÓR: UMOWA NR ……/……../PN
(dalej: „Umowa”)
zawarta w dniu …………… 2018 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1249), posiadającym REGON: 141032404 oraz
NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………….
(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a

………………………. zamieszkałą/ zamieszkałym w……………………… (…-…), przy ul. ……..,
posiadającą/ posiadającym nr PESEL: ………………………………., legitymującą/ legitymującym się
dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez: …………………., ważnym do:
…………………………,

prowadzącą/

prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

firmą

„…………………………………….”, przy ul. ………………………….., posiadającą/ posiadającą
NIP: ………………….. oraz REGON: ……………………….., zwaną/ zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., ……………
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: …………, posiadającą
NIP: …………………. oraz REGON: …………………., kapitał zakładowy w wysokości:
……………………., opłacony w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
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odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały
odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.), dalej: „pzp.”
§ 1.
1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation
Firewall składający się z wyspecjalizowanego urządzenia zabezpieczeń sieciowych (appliance)
(dalej jako: „Sprzęt”) wraz z oprogramowaniem (dalej jako: „Oprogramowanie”)
u Zamawiającego wraz z konfiguracją, na zasadach opisanych w Umowie (dalej łącznie jako:
„Przedmiot Umowy” lub „System”).

2.

Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania
Przedmiotu Umowy zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego kopia stanowi
Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako: „SOPZ") oraz oferta Wykonawcy z dnia
............................................. , której kopia stanowi Załącznik nr 4 do (dalej jako: „Oferta").

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodny z Umową i wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych Sprzęt i Oprogramowanie do siedziby Zamawiającego oraz dokonać ich
konfiguracji w terminie określonym w Ofercie, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu)
dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

4.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się również, w
terminie określonym w ust. 3, przeprowadzić instruktaże dotyczące Systemu dla 5
(pięciu) osób wyznaczonych przez Zamawiającego, w zakresie szczegółowo określonym
w SOPZ. Zamawiający może, na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić
zgodę na przedłużenie terminu przeprowadzenia instruktażu maksymalnie o 30
(trzydzieści) dni kalendarzowych.

§ 2.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
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1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
zobowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania

Przedmiotu

Umowy

z

zachowaniem

należytej

staranności

wynikającej

z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności;
3)

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy;

4)

dostarczenia, wraz z dostawą Sprzętu, wszystkich aktualnych sterowników w wersji
elektronicznej.

2.

Wykonawca zapewnia, że:

1)

Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, najwyższej jakości i funkcjonalności,
nienoszący znamion użytkowania, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych
oraz zgodny z wymogami określonymi w SOPZ. Wykonawca oświadcza, że dostarczany
Sprzęt

jest

opakowany

oryginalnie,

opakowania

są

nienaruszone,

posiadają

zabezpieczenia stosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a
Przedmiot Umowy jest oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, w szczególności posiada znak
towarowy produktu lub markę producenta;
2)

dostarczony Sprzęt odpowiada, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu, oraz że posiada certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

1.

§ 3.
Sprzęt i Oprogramowanie zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby
Zamawiającego, przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego o terminie dostawy (tj. data, godzina). Sprzęt zostanie wniesiony do pomieszczeń
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy
i

przekazany Zamawiającemu przez przedstawicieli Wykonawcy, uprawnionych do jego

wydania oraz dokonania wszelkich związanych z takim wydaniem czynności.
2.

Sprzęt zostanie zamontowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego oraz uruchomiony
przez Wykonawcę. Oprogramowanie zostanie zainstalowane i skonfigurowane przez
Wykonawcę, zgodnie z SOPZ.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady i szkody powstałe w czasie dostawy i
montażu Sprzętu, jak również przy instalowaniu i konfigurowaniu Oprogramowania, zarówno w
mieniu Zamawiającego, jak i mieniu osób trzecich, w tym w pomieszczeniach biurowych
zajmowanych przez Zamawiającego, a także pomieszczeniach i częściach wspólnych budynku
należących do osób trzecich oraz innych miejscach zajętych przez Wykonawcę na potrzeby
realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom
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trzecim w związku z realizacją Umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności
w tym zakresie.
4.

Wykonawca wraz z dostawą Sprzętu przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne Sprzętu.

5.

Wykonawca zapewni instalację i konfigurację Oprogramowania.

6.

Z czynności odbioru Sprzętu i Oprogramowania zostanie sporządzony i podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”), którego wzór stanowi
Załącznik nr 5 do Umowy. Sporządzony i podpisany Protokół odbioru zostanie przesłany
Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres mailowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1
Umowy.

7.

Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

1)

oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;

2)

wskazanie Umowy;

3)

stwierdzenie należytego wykonania Umowy (przy czym stwierdzenie takie nie wyklucza
realizowania przez Zamawiającego w okresie późniejszym wynikających z

Umowy lub

powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień, związanych z ujawnieniem się faktu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności związanych z
ujawnieniem się wad Sprzętu lub Oprogramowania) albo określenie, w jakim zakresie Umowa
nie została wykonana wraz ze wskazaniem sposobu dalszego postępowania;
4)

datę sporządzenia Protokołu odbioru;

5)

podpisy osób upoważnionych do odbioru Sprzętu i Oprogramowania.

9.

W przypadku stwierdzenia w Protokole odbioru wad dostarczonego Sprzętu lub Oprogramowania
lub stwierdzenia dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu lub Oprogramowania niezgodnego z
Umową, w tym Ofertą lub braków w dostarczonym Sprzęcie lub Oprogramowanie, które
Wykonawca był zobowiązany zgodnie z Umową dostarczyć, Wykonawca zobowiązuje się w
terminie do 3 (trzech) dni roboczych do wymiany Sprzętu lub Oprogramowania niezgodnych z
Umową, w tym Ofertą albo zawierających wady na Sprzęt i Oprogramowanie zgodne z Umową,
w tym Ofertą i bez wad lub do dostarczenia brakującego Sprzętu lub Oprogramowania. Termin,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia wysłania przez Zamawiającego
w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy.

10.

Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zapłata wynagrodzenia zostanie
wstrzymana do chwili dostarczenia kompletnego tj. składającego się ze wszystkich elementów
wskazanych w Umowie zgodnego z Umową i bez wad Sprzętu oraz Oprogramowania i będzie
płatne na podstawie Protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie Umowy.

11.

Złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, nie wpływa na przedłużenie
ostatecznego terminu dostarczenia Sprzętu oraz Oprogramowania, określonego w § 1 ust. 3
Umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Przedmiotu Umowy z Umową,
w tym Ofertą (np. produkt o innych parametrach niż wymagany, nieodpowiedniej jakości) lub
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jego wad już po podpisaniu Protokołu odbioru, Zamawiający prześle reklamację na podany przez
Wykonawcę w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy adres e-mail nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od dnia, w którym Zamawiający powziął informację o istniejących wadach lub
niezgodnościach. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 14
(czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania poprzez wymianę niezgodnego z Umową
Przedmiot Umowy na Przedmiot Umowy zgodny z Umową, o odpowiedniej jakości i bez wad,
na własny koszt i ryzyko.
12.

Zamawiający przez dzień roboczy rozumie każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.

§ 4.
Strony ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego
wykonania Przedmiotu Umowy, na kwotę …………………… (słownie …………………)
złotych netto, tj. ………… (słownie ………………………… ) złotych brutto.

2.

Ceny jednostkowe Sprzętu i Oprogramowania określa formularz cenowy zawarty w
Ofercie (dalej jako: „Formularz cenowy”).

3.

Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia należną
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz że wynagrodzenie pokrywa
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym
z tytułu kosztu Sprzętu i Oprogramowania, załadunku i rozładunku, transportu do siedziby
Zamawiającego, montażu i ustawienia Sprzętu, gwarancji i rękojmi.

4.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
i doręczonej Zamawiającemu faktury, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury po
prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Protokołu
odbioru, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

1.

§ 5.
Na dostarczony Sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …. (zgodnie z
Ofertą), liczony od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu odbioru stwierdzającego
należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

2.

Na dostarczone Oprogramowania Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i wsparcia na
okres …. (zgodnie z Ofertą), liczony od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru
stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
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3.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji obejmują usuwanie wszelkich wad
Sprzętu, poprzez jego naprawę lub wymianę wedle wyboru Zamawiającego. Napraw Sprzętu
Wykonawca dokonuje w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

4.

W przypadku ujawnienia się jakiejkolwiek wady Sprzętu w okresie gwarancji, Zamawiający
dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy poprzez stronę internetową Wykonawcy, dostępną pod
adresem: ……………………..…. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszoną wadę na koszt
własny w terminie następnego dnia roboczego w godzinach 8.00-16.00. Okres gwarancji ulega
przedłużeniu o czas trwania usuwania wady przez Wykonawcę.

5.

W przypadku wad kwalifikujących Sprzęt do naprawy poza siedzibą Zamawiającego lub
w przypadku wymiany Sprzętu, Wykonawca na czas trwania naprawy lub niemożliwości
korzystania ze Sprzętu z innej przyczyny, dostarczy sprzęt zastępczy, o parametrach i
funkcjonalności co najmniej takich jakie charakteryzuje Sprzęt, z którego Zamawiający nie może
korzystać lub jest naprawiany poza siedzibą Zamawiającego.

6.

Wszelkie koszty transportu wadliwego Sprzętu do i z miejsca naprawy, a także wszelkie koszty
jego odbioru z siedziby Zamawiającego i wniesienia ich do pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego oraz koszty załadunku ponosi Wykonawca. Zdanie pierwsze stosuje się
odpowiednio w przypadku sprzętu zastępczego.

7.

W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinno nastąpić usunięcie wady, o którym
mowa w ust. 4, Zamawiający może dokonać usunięcia wady, w tym dokonać wymiany Sprzętu
na inny wolny od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający
ma prawo naliczyć kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

8.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin do wykonania
naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w ust. 4. Wydłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim następuje poprzez wyraźne oświadczenie Zamawiającego złożone w formie
elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy określony w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy
wskazujące liczbę dni, o ile termin ten zostaje wydłużony.

9.

Wykonawca będzie wykonywał usługi gwarancyjne przy wykorzystaniu własnych materiałów,
sprzętu i narzędzi.

10.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu
rękojmi. Strony zgodnie postanawiają, że gwarancja Wykonawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej (Sprzętu).

11.

Wykonawca oświadcza, że zapewnia możliwość rozbudowy samodzielnie przez Zamawiającego
Sprzętu o typowe urządzenia stosowane w serwerach, zgodnie z wymaganiami producenta
Sprzętu (np. karty rozszerzeń, dyski itp.) bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady
Sprzętu oraz bez utraty prawa do korzystania z usług gwarancyjnych.
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12.

Postanowienie ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu
rękojmi i gwarancji na Oprogramowanie, z uwzględnieniem specyfiki realizacji wskazanych
uprawnień w przypadku Oprogramowania.

13.

Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu
rękojmi lub gwarancji, choćby w chwili jego wydania lub odbioru, a także zawarcia Umowy,
Zamawiający z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie.

14.

Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają stosowanie
przepisu art. 563 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025) do Umowy.

15.

Okres rękojmi za wady zostaje rozszerzony na mocy art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) i wygasa najwcześniej wraz z upływem okresu
gwarancji.
§ 6.

1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za
każde naruszenie, przy czym:

1)

w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
rozpoczęty opóźnienia;

2)

z tytułu niezachowania terminu określonego w § 5 ust. 4 Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia
brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)

w przypadku nieprzeprowadzenia instruktażu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku niedochowania
przez Wykonawcę ustalonego przez Strony terminu przeprowadzenia instruktażu, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 4 zd. 2 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.
1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4)

z tytułu niezachowania pozostałych terminów określonych w Umowie, w tym w SOPZ,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1%
łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
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2.

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wniesionego zabezpieczenie o którym mowa w § 10
ust. 1 Umowy lub z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy
naliczonych kar umownych, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do
potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. Zamawiający wskaże
Wykonawcy, z której kwoty dokona potrącenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar
umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary
umownej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu noty
obciążeniowej/wezwania do zapłaty.

4.

W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej, Zamawiający
jest uprawniony do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

1.

§ 7.
Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku, gdy:

1)

Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub jego części lub rażąco narusza
postanowienia Umowy i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do
zaniechania tych naruszeń, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie czyni tego - w
terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od upływu wyznaczonego Wykonawcy
terminu;

2)

Wykonawca nie dotrzymał terminów, o których mowa w § 3 ust. 9 lub § 1 ust. 3 Umowy
- w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu danego
terminu;

3)

Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających
realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian
prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy - w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;

4)

Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy i nie podjął jej wykonywania w terminie
wyznaczonym przez

Zamawiającego pomimo wezwania

go do tego przez

Zamawiającego - w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;
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5)

Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności - w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

6)

w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty
– w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;

7)

podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach;

8)

wystąpią inne nieprawidłowości w realizacji Umowy, które czynią dalszą realizację
Umowy niemożliwą lub niecelową - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

9)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy do
momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o
którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego
wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od
Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot
Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu
wynagrodzenie. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy
przez Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
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3.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wezwania, o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane również w formie
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 11 ust.1 pkt 1 Umowy.

4.

Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w
związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

1.

§ 8.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
drugiej Strony, uzyskane od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, w tym przekazywane
przez Zamawiającego (niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od
Zamawiającego, osób współpracujących z Zamawiającym, pracowników lub współpracowników
Zamawiającego) wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo
zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny
sposób i przekazane drugiej Stronie, zwane dalej „Informacjami.” Powyższe zobowiązanie
pozostaje w mocy również po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy,
bezterminowo.

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do
realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz
przypadków określonych w ust. 4 i 5. Informacje otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca,
dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego żądania i jego
okolicznościach towarzyszących.

5.

Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania
wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą
ujawniane dalej.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez
wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.

1.

§ 9.
Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i wad
prawnych.
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2.

Strony oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne
Przedmiotu Umowy zostaje przedłużona do 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia, w którym
Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady.

3.

W przypadku stwierdzenia wady prawnej Przedmiotu Umowy Zamawiający jest zobowiązany w
terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od daty jej wykrycia, do zawiadomienia o tym na piśmie
Wykonawcę i w razie potrzeby wezwania go do udziału w sprawie.

1.

§ 10.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w formie .............................................
.............................................. .

2.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
zasadach określonych w art. 149 pzp.

3.

Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, musi być dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia wykonania Przedmiotu Umowy. Pozostała część zabezpieczenia
należytego wykonania Przedmiotu Umowy (30%), przewidzianego na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później po upływie 15 (piętnastu) dni
kalendarzowych od zakończenia okresu rękojmi za wady.

1.

§ 11.
Dla celów koordynacji realizacji Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

1)

ze strony Wykonawcy:
Pan/ Pani: ............................................., tel.: ............................................., adres e-mail:
.............................................;

2)

ze strony Zamawiającego:
Pan ………………., tel.: +48 ……………., adres e-mail: ………………………..

2.

Przedstawiciele Stron wskazani w ust. 1 są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że nie są umocowani do
dokonywania zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy) ani do
podpisania protokołu odbioru – chyba że posiadają odrębne umocowanie.

3.

Osobą uprawnioną do podpisania Protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest:
Pan/

Pani:

…………………

tel.:

………………………….,

adres

e-mail:

………………………………………. .
4.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

5.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem Stron.
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1.

§ 12.
W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne
lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub
możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie
w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby
zawarta.

2.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym
sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny
lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

3.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie będą
miały przepisy kodeksu cywilnego.

1.

§ 13.
Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy w
przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.
„Dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 pzp, Strony przyjmują, iż, postanowienia Umowy interpretować należy z
przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego paragrafu.

2.

Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w
następujących sytuacjach:

1)

jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy Sprzętu, są
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

2)

wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,

3)

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4)

wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3.

Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych,
technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
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1)

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2)

konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4.

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do Umowy, z
zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 11 ust. 4, § 14 ust. 10 Umowy.

5.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2)

danych teleadresowych,

3)

danych rejestrowych,

4)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji
Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpi:

1)

niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w Umowie spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń: jeżeli Sprzęt
określony w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na rynku lub zostanie wycofany z
produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu równoważnego lub o lepszych
parametrach, spełniającego wymagania określone dla Przedmiotu Umowy (dalej jako „Sprzęt
zamienny”), o ile Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego;

2)

pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji;

3)

pojawienie się nowszej technologii wykonania usług pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostawę Sprzętu zamiennego, w którym
Wykonawca wskaże Sprzęt zamienny (rodzaj, parametry, itp.) a także w sposób niebudzący
wątpliwości udowodni Zamawiającemu, że w dniu składania Oferty Sprzęt określony w
Formularzu cenowym był dostępny w ilościach nie mniejszych niż to określono w SOPZ, a także,
że w momencie zaproponowania Sprzętu zamiennego, Sprzęt określony w Formularzu cenowym
nie jest dostępny na rynku. Zamawiający zajmie stanowisko w przedmiocie powyższego wniosku
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w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
8.

W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany przez Wykonawcę Sprzęt
zamienny, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia,
w którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niewyrażeniu zgody na dostawę
zaproponowanego Sprzętu zamiennego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiający może odstąpić od Umowy tylko w części tj. w zakresie, w jakim Przedmiot Umowy
nie zostanie przez Wykonawcę wykonany w związku z wystąpieniem okoliczności, o których
mowa w ust. 6 pkt 1.

9.

W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na dostawę zaproponowanego przez
Wykonawcę Sprzętu zamiennego, wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Sprzętu lub
Przedmiotu Umowy należy odnosić również do Sprzętu zamiennego.

1.

§ 14.
W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń podwykonawców wyłącznie
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:

1)

[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,

2)

[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,

3.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

4.

Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty zmiany danych podwykonawców,
w celu zachowania niezakłóconej współpracy nad realizacją Przedmiotu Umowy.

5.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy lub nowym podwykonawcom
powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed
planowaną zmianą.

6.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im
przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania
zleconych im przez Wykonawcę zadań.

7.

Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest nałożyć na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i
zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac
danego podwykonawcy.
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8.

Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.

9.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.

Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają dokonywania zmiany Umowy
w formie aneksu.

11.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub
zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

12.

Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy oraz może stanowić okoliczność
uzasadniającą odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w terminie 10 (dziesięciu) dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień
niniejszego paragrafu.

1.

§ 15.
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy oraz wierzytelności wobec Zamawiającego
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na
piśmie, pod rygorem nieważności.

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony będą się starały rozwiązać
polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia przez Strony konsensusu w sposób
wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 (dwa) egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

4.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców Wykonawcy, kopia dokumentu, który upoważnia przedstawiciela
Wykonawcy do zawarcia umowy;

3)

Załącznik nr 3- SOPZ;
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4)

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną;

5)

Załącznik nr 5 – wzór Protokołu odbioru.

………………………….……..
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..
WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY*

Zamawiający: …………………………………………………………………………….
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………
Wykonawca: ………………………………………………………………………………...
Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………..
Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………
Zakres wykonanych prac: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:
1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*
nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończono dnia …………..………
termin wykonania umowy został dotrzymany
3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na ……….………………………….
6. Uwagi komisji ……………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpisy
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić
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