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ZATWIERDZAM
Kierownik Zamawiającego
Zbigniew Zieliński

Warszawa, dnia 27.09.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

„Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego
oraz świadczenie Hostingu i Opieki Technicznej”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

Oznaczenie sprawy: 37/13/PN

adres:
NARODOWE CENTRUM

Osoba upoważniona do kontaktów :

BADAŃ I ROZWOJU

Bartosz Dziadecki

w WARSZAWIE

przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

fax: +48 22 201 34 08

www.ncbr.gov.pl
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są:
3.1.1. dzierżawa serwerów oraz zasobów dyskowych wraz z infrastrukturą,
3.1.2.

instalacja

oprogramowania

niezbędnego

do

uruchomienia

poczty

przy

wykorzystaniu najnowszej wersji MS Exchange Server, konfiguracja ich pod
potrzeby NCBR (dalej zwanego Centrum),
3.1.3. migracja kont pocztowych z dotychczasowego serwera pocztowego (Novell
GroupWise) do nowego: MS Exchange Server,
3.1.4. wsparcie 4 letnie na administrację środowiskiem pocztowym w Centrum.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

72000000-5

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie
oprogramowania, internetowe i wsparcia

72250000-2

72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
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72310000-1

64216120-0

72310000-1 Usługi przetwarzania danych

Usługi poczty elektronicznej

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia – 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 uPzp, oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, co potwierdzą przez złożenie:
5.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 uPzp (pkt 6.1.2. SIWZ),
5.1.2. oświadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (pkt 6.1.3. SIWZ),
5.1.3. dokumentów wymaganych w pkt 6.1.3. - 6.1.11. SIWZ, spełniających wymogi
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.
231), zwanego dalej Rozporządzeniem.
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy
i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa
w art. 26 ust. 2b uPzp, w postaci należytego wykonania\wykonywania, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie:
5.2.1. co najmniej 2 niezależnych od siebie usług migracji do środowiska MS Exchange
w wersji minimum 2007. Migracje mogły zostać wykonane z dowolnego innego
środowiska pocztowego, a w ramach każdej z migracji przeniesiono co najmniej 200
skrzynek pocztowych.
5.2.2. co najmniej 2 niezależnych od siebie usług wdrożenia środowiska pocztowego opartego
o MS Exchange w wersji co najmniej 2007. Każde z wdrożeń środowiska pocztowego
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winno polegać na konfiguracji infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez w/w
środowisko, instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych oraz instalacji
i konfiguracji MS Exchange na co najmniej 2 serwerach i było przeznaczone do
obsługi co najmniej 200 skrzynek pocztowych.
5.2.3. co najmniej 2 usług wsparcia dla środowiska pocztowego opartego na MS Exchange
w wersji co najmniej 2007 i obsługującego minimum 200 skrzynek pocztowych,
a każde wsparcie środowiska pocztowego polegało na zapewnieniu dostępności
środowiska, jego stabilności i optymalizacji jego wydajności oraz bezpieczeństwa
przetwarzania danych i było świadczone przez minimum 12 miesięcy.
W przypadku, o którym mowa w pkt 5.2.3 Wykonawca może wykazać, zgodnie ze
swoim wyborem, usługę wykonaną lub/i wykonywaną przy czym:
- pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną)
- pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji
(usługę aktualnie wykonywaną) i wykazać, że jej już zrealizowana część spełnia co
najmniej wymagania określone odpowiednio w pkt 5.2.3.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu osiągnięcia
minimalnych wymogów Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna usługa spełniała jednocześnie kilka wymogów, np.
z 5.2.1. i 5.2.2.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.10. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, oprócz oświadczenia, wymienionego
w pkt. 6.1.2. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
6.2. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenia zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni
jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 uPzp (dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia) - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony
jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp, będą
dysponować:
5.3.1. koordynatorem posiadającym co najmniej poniższe kwalifikacje:
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a) przez okres co najmniej 5 lat zarządzał zespołem administratorów IT, którego
liczebność wynosiła nie mniej niż 3 osoby.
b) zarządzał co najmniej 3 projektami IT.
c) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem
serwerowym składającym się przynajmniej z 5 serwerów, z których część była
oparta o system Windows (co najmniej w wersji 2008) i wykorzystywała usługę
Active Directory (minimum w wersji 2008) oraz MS Exchange w wersji co
najmniej 2007 (obsługującej minimum 200 skrzynek pocztowych).
5.3.2. osobą posiadającą co najmniej:
a) minimum 3 letnie doświadczenie w administrowaniu MS Exchange w wersji co
najmniej 2007 oraz minimum roczne doświadczenie w administrowaniu MS
Exchange w wersji co najmniej 2010. Zarządzane serwery pocztowe powinny
obsługiwać co najmniej 200 skrzynek pocztowych.
b) doświadczenie w przeprowadzaniu migracji do MS Exchange.
c) minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu Active Directory (minimum w
wersji 2008) oraz MS Windows Server w wersji minimum 2008.
d) ważny certyfikat: MCTS Microsoft Exchange Server 2010.
5.3.2. Pozostałe osoby Personelu Wykonawcy winny posiadać minimum roczne
doświadczenie w administrowaniu serwerami MS Windows w wersji minimum 2008,
Active Directory w wersji minimum 2008, MS Exchange w wersji minimum 2007.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.11. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz
oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ i wykazu osób, o którym mowa w pkt
6.1.11. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.3.
SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.3. SIWZ spełni
jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełni
6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6.1.1. Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku nie korzystania
z ww. druku, oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy
dotyczące realizacji zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu
realizacji, warunków płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części
zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy).
6.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, w tym warunków opisanych w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ
(wypełnione i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik
Nr 3 do SIWZ.
6.1.3. Oświadczenie

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (wypełnione
i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 4 do
SIWZ.
6.1.4. Aktualny1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6.1.5. Aktualne1 zaświadczenie(-a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6.1.6. Aktualne1 zaświadczenie(-a) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

lub

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i

społeczne, lub

potwierdzenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 1

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
6.1.7. Aktualną(-e)1

informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną(-e) nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.8. Aktualną(-e)1 informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 uPzp, wystawioną(-e) nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.1.9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6.1.10. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, przedmiotu usług, terminu usług, nazwy podmiotu na rzecz,
którego była / jest świadczona usługa wraz z dokumentami (np. referencje,
rekomendacje) potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 6
do SIWZ.
6.1.11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego
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wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 7 do
SIWZ.
6.1.12. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną
w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez
pełnomocnika. 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 uPzp, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo do reprezentowania 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.
6.1.13. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej1, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie (informację)
o

braku

przynależności

do

grupy

kapitałowej

(do ewentualnego

wykorzystania służy wzór oświadczenia w zakresie określonym w art. 26
ust. 2d uPzp, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6.2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, dodatkowo winni oni przedłożyć
dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami

innego podmiotu

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę
1
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warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu
do udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy
wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.10. SIWZ
dotyczące tego podmiotu.
6.3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, dodatkowo
winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego
podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy osoby(-ób) posiadającej
(-ych) niezbędne kwalifikacje określone w pkt 5.3. SIWZ.
6.4. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach
dopuszczonych uPzp, aktualność dokumentów wymaganych w pkt 6.1.4.- 6.1.9. SIWZ
oraz aktualność wykonanych/wykonywanych usług wpisywanych do wykazu, o którym
mowa w pkt 6.1.10. SIWZ, będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego
terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
6.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.12. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 6.1.4.6.1.9. SIWZ powinny dotyczyć każdego z Wykonawców. Oświadczenie, o którym
mowa w pkt 6.1.2. i 6.1.3. SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego
z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika
Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu każdego
z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczenia przez
poszczególnych Wykonawców, podpisanej również przez pełnomocnika. Z uwagi na
oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie
oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie
wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność
z oryginałem. Forma wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt 10.5. SIWZ.
6.6.Wykonawca prowadzący działalność w formie spółki jawnej przedkłada dokument
właściwego naczelnika urzędu skarbowego (pkt 6.1.5. SIWZ) odnoszący się do samej
spółki, a nie jej wspólników.
6.7.Wykonawca

mający

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 6.1.4.-6.1.6. i 6.1.9. SIWZ składa dokument lub
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dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6.8.Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. a) i c) SIWZ powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w pkt 6.7. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 6.1.7. i 6.1.8.
SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 uPzp. Dokument ten powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.10.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 6.7. oraz 6.9. SIWZ, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone
z zachowaniem terminów jak dla ww. dokumentów.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
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elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z
10.7. SIWZ skanów pism.
7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 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. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
w/w wniosków.
7.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48

22/

20-13-408

lub

za

pomocą

poczty

elektronicznej

na

adres:

przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
7.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną
informację na stronie internetowej Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł

8.1.

(słownie dwadzieścia tysięcy zł).
8.2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

8.3.

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Wadium – wdrożenie środowiska pocztowego ”
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.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga

8.4.

złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ, powinien zawierać informacje

8.5.

o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 8.1. SIWZ, stanowiącą
zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na
dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu i Opieki
Technicznej, ważny przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ, oraz
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 uPzp.
Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 8.4. SIWZ, należy złożyć w oddzielnym,

8.6.

zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu
wskazanym w pkt 12. SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny
należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem:
wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty.
8.7.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

8.8.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.
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Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

8.9.

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. SIWZ
oraz art. 46 ust. 4a uPzp.
8.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub/i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 46
ust. 5 uPzp.
8.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.14. Zasady wnoszenia wadium dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz
wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w uPzp.
8.15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp
Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie
lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub
w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
9.2. 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).
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być

10.1.

przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
- Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań odnośnie infrastruktury Środowiska
Pocztowego, obejmujący zastosowany sprzęt oraz oprogramowanie, ich wzajemne
powiązania i zależności, wizję ich użycia, specyfikacje ilościowe.
- Specyfikacje sprzętu jaki planuje się użyć do Wdrożenia.
- Rodzaj zastosowanego oprogramowania, sposób jego konfiguracji (zastosowane
rozwiązania).
- Informacje o Centrum Przetwarzania Danych, jakie Wykonawca planuje wykorzystać do
obsługi części hostingowej zamówienia.
- Opis zasobów CPD jakie planuje się wykorzystać, opis rozwiązań technicznych i
zastosowanego oprogramowania.
- Opis procesu migracji zasobów pocztowych, przyjęte rozwiązania w tym zakresie.
- Schemat organizacyjny jaki Wykonawca planuje zastosować przy realizacji Opieki
Technicznej, zasoby ludzkie jakie planuje się użyć, rozwiązania techniczne jak i
oprogramowanie jakie będzie wspierało proces Opieki Technicznej.
10.2. Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, a także
wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
10.3. 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 (Załącznik Nr 3, 4, 5, 6 oraz 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń oraz
wykazu

usług

i

osób

powinna

potwierdzać

spełnianie

warunków

udziału

obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.5. Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, zobowiązania podmiotu, o których mowa w
których mowa w pkt 6.2. i 6.3. SIWZ oraz lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.13.
SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa
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uregulowana

jest

w

punkcie

6.1.12.

SIWZ.

Pozostałe

dokumenty spośród

wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.7. SIWZ.
10.6. Formularz ofertowy, oświadczenia określone w pkt 6.1.2 i 6.1.3. SIWZ, wykaz usług
i osób, a także lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.13. SIWZ muszą być podpisane
przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie
z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne
pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.1.12. SIWZ.
10.7. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.12. SIWZ. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy

lub

tych

podmiotów

są

poświadczane

za

zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za
zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do
poświadczeń notarialnych.
10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.9. 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.).
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma wtedy 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.
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
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powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
10.9.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp,
10.9.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
10.9.3. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na Dostarczenie i Wdrożenie
Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu i Opieki Technicznej” nr sprawy
37/13/PN oraz
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 7.11.2013 r. GODZ. 14:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za
pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy
kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie
oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 7.11.2013 r. o godz. 13:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 7.11.2013 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 uPzp może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
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12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
(art. 84 ust. 2 uPzp).

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 uPzp.
13.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 16 niniejszej SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w uPzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów
zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Całkowita cena oferty brutto, jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. koszt wdrożenia, podatek VAT,
ewentualne upusty i rabaty).
14.2. Cenę oferty oraz wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich (PLN).
14.3. Cena nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy. Zamianie nie podlega
również cena jednostkowa.
14.4. Całkowitą cenę oferty będzie stanowić suma miesięcznych stawek abonamentu za
świadczenie usługi hostingu i opieki technicznej w okresie obowiązywania umowy,
która winna być podana w formularzu oferty.
14.5. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać również
stawkę podatku VAT w %
14.6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
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15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ

15.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
16.1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz
odpowiadająca im waga jest następująca:
 cena: 90 %
 elastyczność rozwiązania: 10%
16.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia
punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium elastyczność
rozwiązania.
Wykonawca łącznie za oba kryteria może uzyskać maksymalnie 100 punktów
16.3. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert wg wzoru:

Cena brutto oferty najtanszej
× 90 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
16.4. Punkty za kryterium „elastyczność rozwiązania” zostaną przyznane przez komisję
przetargową dokonując oceny punktowej (do 10 pkt). Wartość ta będzie obliczona
następująco:
Wielkość dodatkowego limitu roboczogodzin przeznaczonych na usługi Doradztwa
Technicznego

(wliczonych

w

cenę

rozwiązania)

ponad

te,

które

zostały

wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 11.5 (tj. 24 rbh); Minimum 24
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dodatkowych roboczogodzin (jeśli zostanie zadeklarowana liczba godzin mniejsza od 24,
punktacja w tej kategorii wyniesie 0 punktów). Punktacja będzie realizowana wg wzoru:
DT= Lhofer*10/Lhmax
gdzie
DT = liczba punktów uzyskanych przez danego oferenta w tej kategorii,
Lhofer = Liczba dodatkowych godzin deklarowana przez danego oferenta w tej kategorii
(musi być ≥ 24),
Lhmax = Liczba dodatkowych godzin zadeklarowana przez oferenta, który zaproponował
najwięcej dodatkowych godzin w tej kategorii.
Punkty w kryterium ,,elastyczność rozwiązania” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku. Wykonawca za niniejsze kryterium może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
16.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.7.1. jest niezgodna z ustawą;
16.7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 uPzp;
16.7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
16.7.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.7.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.7.7. 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 uPzp;
16.7.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
17.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny
błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną
liczbą i słownie.
17.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach,
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np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia;
17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
18.1. 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.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający powiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
18.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
18.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
18.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 uPzp.
18.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.4. może nastąpić
w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a uPzp).
18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
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18.6.1. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących
umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
18.6.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
18.6.3. przedstawi

Zamawiającemu

dokumenty

poświadczające

kwalifikacje,

o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, posiadane przez Personel Wykonawcy;
18.7. 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.
18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
18.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
18.10.

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.
18.11. Strony ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej od
Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
18.12. Strony ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.
18.13. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
19. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY
19.1.

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
19.2.

Do dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w całości.
19.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
19.3.1. pieniądzu;
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19.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym że zobowiązanie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym)
19.3.3. gwarancjach bankowych;
19.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
19.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
19.4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone:

19.4.1. w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
22 130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Zabezpieczenie – wdrożenie środowiska pocztowego”
19.4.2. w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do
Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
19.5.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej oryginał dokumentu

winien być wystawiony na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
19.6.

Zaleca

się,

by

Wykonawca

przedstawił

kopię

lub

projekt

dokumentu

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie niepieniężnej najpóźniej na 2 dni
przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy.
19.7.

Dokument zabezpieczenia w formie niepieniężnej, wystawiony za okres 48 miesięcy

od dnia podpisania umowy, określony w zaproszeniu do podpisania umowy, powinien
zawierać zapis o bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłacie na pierwsze pisemne Żądanie
Zamawiającego, jeżeli Żądanie to będzie stwierdzać, że Wykonawca nie wykonał lub
nienależycie wykonał zobowiązania, wynikające z umowy oraz nie zaspokoił roszczeń
Zamawiającego związanych z zapłatą kary umownej
19.8.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy

zabezpieczenia na jedną lub kilka z form wymienionych w pkt 19.3. SIWZ. Zmiana formy

Oznaczenie sprawy: 37/13/PN
winna być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokości.
19.9.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 uPzp.
19.10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
20. ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
20.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 8 SIWZ.
20.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
we wzorze umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 130 000 euro.

22. INNE INFORMACJE
22.1.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca

ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 uPzp) zawrzeć w ofercie informacje dotyczące
podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca
nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
22.2.

Nie przewiduje się:
22.2.1. zawarcia umowy ramowej;
22.2.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
22.2.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej;
22.2.4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 uPzp;

23. POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE
JAWNOŚCI
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PROTOKOŁU
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23.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
23.2. Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
23.2.1. udostępnienie zainteresowanym w/w dokumentów będzie możliwe po złożeniu
wniosku, w którym należy podać informację o żądanym zakresie i formie
udostępnienia dokumentów (forma pisemna lub faks lub mail);
23.2.2. Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów;
23.2.3. udostępnienie

dokumentów

może

odbywać

się

tylko

w

siedzibie

Zamawiającego w godzinach urzędowania.
23.3. Nie ujawnia się 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.
Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 uPzp
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Na przedmiot umowy składają się następujące usługi:
a) dzierżawa serwerów oraz zasobów dyskowych wraz z infrastrukturą,
b) instalacja oprogramowania niezbędnego do uruchomienia poczty przy wykorzystaniu
najnowszej wersji MS Exchange Server, konfiguracja ich pod potrzeby NCBR (dalej
zwanego Centrum),
c) migracja kont pocztowych z dotychczasowego serwera pocztowego (Novell
GroupWise) do nowego: MS Exchange Server,
d) wsparcie 4 letnie na administrację środowiskiem pocztowym w Centrum.
2. Aktualny stan Środowiska Pocztowego:
2.1. Dotychczasowe Środowisko Pocztowe oparte jest o rozwiązanie firmy Novell. Poczta
Centrum obsługiwana jest przez serwer GroupWise 2012.
2.2. Na Środowisko Pocztowe składa się około 320 skrzynek pracowniczych i około 80
zasobów wykorzystywanych poprzez funkcjonalność „pełnomocnictw”.
2.3. W ciągu ostatnich 5 miesięcy przybyło około 200 GB danych.
2.4. Na dzień 12.09.2013 poczta Centrum zajmuje 1,2 TB na zasobie dyskowym.
2.5. W Środowisku Pocztowym ustawiony jest limit na wielkość wysyłanej wiadomości
na poziomie 50 MB.
2.6. Wielkość skrzynek pocztowych nie jest limitowana, jednakże po przejściu na nowe
Środowisko Pocztowe planuje się wprowadzić limit wielkości skrzynek
pocztowych na poziomie 10 GB. Skrzynki o pojemności większej od 10 GB
powinny być poddane archiwizacji na poziomie serwera pocztowego. W tej chwili
obsługiwanych jest około 30 skrzynek przekraczających limit 10 GB.
Zarchiwizowane dane muszą znajdować się w lokalizacji umożliwiającej ich
backupowanie wraz z całym Środowiskiem Pocztowym.
3. Zasady dzierżawy infrastruktury sprzętowej:
3.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, co najmniej 2 serwery fizyczne w
lokalizacji Zamawiającego plus jeden fizyczny lub wirtualny (decyzja należy do
Wykonawcy) w lokalizacji CPD, wraz z odpowiednio dużymi zasobami
dyskowymi.
3.2. W ramach zamówienia, w zależności od przyjętego rozwiązania, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć pozostały sprzęt niezbędny do zrealizowania
zamówienia zgodnie z przyjętymi założeniami.
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3.3. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt będzie jego własnością lub też zostanie
pozyskany przez Wykonawcę w ramach dzierżawy/leasingu.
3.4. Dwa fizyczne serwery powinny zostać ulokowane w siedzibie Zamawiającego, trzeci
z serwerów (w postaci fizycznej maszyny lub serwera wirtualnego) powinien zostać
umieszczony

w

Centrum

Przetwarzania

Danych

(dalej

zwanym

CPD)

zaproponowanym przez Wykonawcę.
3.5. Serwery dostarczone do lokalizacji Zamawiającego muszą być zainstalowanie ich w
szafie serwerowej Rack 19’’ (stelażowej).
3.6. Pozostały sprzęt, zostanie ulokowany zgodnie z założeniami przyjętymi w ofercie
złożonej przez Wykonawcę.
3.7. Cała infrastruktura wykorzystywana do obsługi poczty Centrum powinna posiadać
zasilanie awaryjne, które w momencie utraty zasilania podstawowego, pozwoli na
podtrzymanie jej pracy przez okres, co najmniej 45 minut. Sprzęt zainstalowany w
lokalizacji Zamawiającego powinien posiadać dedykowany zasilacz awaryjny UPS,
umożliwiający zainstalowanie go w szafie serwerowej Rack 19’’ (stelażowej).
Sprzęt

zlokalizowany

w

CPD

może

korzystać

z

lokalnych

systemów

podtrzymywania zasilania z tym, że czas podtrzymania nie może być krótszy niż 45
minut.
3.8. Infrastruktura CPD wykorzystywana do obsługi Środowiska Pocztowego powinna
znajdować się w Polsce a samo Środowisko Pocztowe (maszyny wirtualne,
obsługiwane

dane)

muszą

być

składowane

na

fizycznych

maszynach

zlokalizowanych w Polsce.
3.9. W CPD powinien być umieszczony sprzęt do backupowania serwera tam się
znajdującego. Dane powinny być backupowane na napędach taśmowych
(preferowany typ nośnika: co najmniej LTO2).
4. Wydzierżawione serwery muszą spełniać poniższe parametry:
4.1. Serwer znajdujący się w CPD może być maszyną wirtualną lub fizyczną – decyzja o
wyborze typu serwera należy do Wykonawcy. Serwer ten będzie podpięty do
zasobów dyskowych CPD. Serwer ten musi posiadać wydajność umożliwiającą mu
samodzielną realizację zadań serwera pocztowego na wypadek niedostępności
serwerów znajdujących się w lokalizacji Zamawiającego.
4.2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania specyfikacji sprzętu/rozwiązań jakich
użyje do zrealizowania zadania.
4.3. Serwery znajdujące się w lokalizacji Zamawiającego muszą posiadać parametry nie
gorsze niż przedstawione poniżej:
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 Dyski, na których będą składowane zasoby skrzynek pocztowych muszą być
oparte o dyski wykorzystujące co najmniej interfejs SAS lub wydajniejszy.
 Dyski, na których będą składowane dane archiwalne poczty mogą wykorzystywać
interfejs SATA lub wydajniejszy.
 Serwer powinien posiadać sprzętowy kontroler RAID zapewniający wymianę
dysków w trybie hot-plug.
 Zaproponowane serwery muszą posiadać procesory serwisowe działające w
standardzie IPMI, umożliwiające dostęp do maszyny przy wykorzystaniu
połączenia ethernetowego (co najmniej poprzez interfejs WWW).
 Karty sieciowe muszą zapewniać redundancję.
 Co najmniej podwójny, nadmiarowy, wymieniany bez wyłączania systemu,
zasilacz typu hot-plug.
 Obudowa przystosowana do montażu w szafie stelażowej (19’’ RACK) wraz z
zestawem montażowym do szafy (szyny, śruby).
 Zaproponowane serwery muszą posiadać gwarancję zapewniającą naprawę w
następnym dniu roboczym.
5. Zamówienie przewiduje następujące wykorzystanie licencji:
5.1. Zamawiający posiada usługę katalogową opartą o Microsoft Active Directory na
platformie Windows 2008 R2 i zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania
muszą być zgodne z infrastrukturą Zamawiającego.
5.2. Wykonawca będzie dzierżawił licencje Zamawiającemu w ramach modelu
licencjonowania SPLA (Service Provider License Agreement).
5.3. Zamawiający informuje, że posiada licencje dla wszystkich swoich pracowników,
typu Windows Server CAL 2012 Government OPEN Device, w związku z czym
nie oczekuje, że Wykonawca zapewni ten typ licencji.
5.4. Wykonawca, w ramach modelu licencjonowania SPLA zapewni Zamawiającemu
wszystkie licencje, niezbędne do prawidłowego działania i korzystania z
dostarczonych przez Wykonawcę usług (oprócz licencji wymienionych w
poprzednim punkcie).
6. Zaoferowane przez Wykonawcę Centrum Przetwarzania Danych powinno zapewniać
kompleksowe środowisko umożliwiające bezpieczną i wydajną obsługę poczty Centrum,
obejmujące w szczególności: pomieszczenia (budynek lub jego część, która w ramach
swojej podstawowej funkcji mieści pomieszczenie komputerowe i strefy je obsługujące zgodnie z definicją zawartą w normie ANSI/CSA/EIA/TIA TIA-942 (PN PN-3-0092));
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media; infrastrukturę techniczną - energetyczną, elektrotechniczną, telekomunikacyjną (w
tym łącza transmisji danych), teleinformatyczną (w tym sprzęt i oprogramowanie
informatyczne, sieci transmisji danych), przeciwpożarową, alarmową, antywłamaniową,
organizacyjną (procedury działania oraz personel obsługujący). Do podstawowych
zabezpieczeń należą: system ochrony antywłamaniowej, przeciwpożarowej, system
awaryjnego zasilania (w tym system UPS oraz agregat prądotwórczy), system
klimatyzacji precyzyjnej, stały monitoring, zdublowane przyłącza energetyczne,
zdublowane niezależne łącza teletransmisji danych. Wymiana danych pomiędzy CPD a
lokalizacją Zamawiającego musi odbywać się poprzez szyfrowane media transmisyjne.
Poziom i algorytm szyfrowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym i przez niego
zaakceptowane.
7. Przed

rozpoczęciem

procesu

wdrożeniowego,

Wykonawca

zobowiązany

jest

przygotować Dokument Zarządczy, opisujący organizację zarządzania Wdrożeniem i
Harmonogram Wdrożenia oraz zespół procesów, technik i narzędzi, dobranych w celu
skutecznego i efektywnego zarządzania Wdrożeniem. Przygotowany Dokument
Zarządczy,

po

zakończeniu

uzgodnień

przez

Strony,

zostanie

przekazany

Zamawiającemu do akceptacji.
8. W ramach instalacji oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do:
8.1. Instalacji na wszystkich serwerach, systemu operacyjnego umożliwiającego
bezproblemową współpracę z oprogramowaniem do obsługi poczty Centrum
zaproponowanym przez Wykonawcę oraz umożliwiającego wykorzystanie
wszystkich funkcjonalności tegoż oprogramowania. Zainstalowane systemy
operacyjne muszą wykazywać się również pełną kompatybilnością z infrastrukturą
wykorzystywaną przez Zamawiającego, co oznacza, że zainstalowane systemy
operacyjne

muszą

umożliwiać

wykorzystanie

wszystkich

funkcjonalności

oferowanych przez infrastrukturę Zamawiającego.
8.2. Konfiguracji zainstalowanych systemów operacyjnych tak, by bezproblemowo
współpracowały z infrastrukturą Centrum.
8.3. Instalacji i konfiguracji pozostałego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania.
8.4. Instalacji na serwerach oprogramowania pocztowego: MS Exchange Server (w
najnowszej dostępnej wersji, oferowanej w modelu licencjonowania SPLA) oraz
jego konfiguracji, uwzględniając poniższe założenia:
a) konfiguracja maszyn i oprogramowania powinna zapewnić ciągłość korzystania z
zasobów pocztowych Centrum w sytuacji awarii części maszyn,
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b) w przypadku awarii jednego z serwerów w lokalizacji Zamawiającego, praca
systemu pocztowego, powinna być kontynuowana automatycznie przez
pozostały/e

serwer/y

z

tej

lokalizacji,

w

sposób

przezroczysty

dla

użytkowników,
c) w przypadku awarii wszystkich maszyn w lokalizacji Zamawiającego lub
niedostępności w/w lokalizacji, powinna być możliwość przełączenia się na
pracę przy pomocy infrastruktury pocztowej zlokalizowanej w CPD (dopuszcza
się możliwość przełączenia ręcznego),
d) zasoby pocztowe muszą być dostępne z sieci teleinformatycznej Centrum jak
i z internetu,
8.5. Zasoby pocztowe muszą być dostępne z sieci teleinformatycznej Centrum jak i z
Internetu, przy spełnieniu następujących wymagań:
a) serwery pocztowe znajdujące się w siedzibie Centrum umożliwiają dostęp z sieci
lokalnej oraz VPN Zamawiającego do wszystkich usług pocztowych, w tym do:
usług działających w oparciu o natywny protokół komunikacyjny MS Exchange,
IMAP, webmail poprzez HTTPS, SMTP i SMTP/SSL, Exchange ActiveSync;
b) serwery wymienione w pkt. a) muszą umożliwiać dostęp z publicznych adresów
IP do wszystkich usług pocztowych;
c) konfiguracja przekierowania ruchu zewnętrznego IP (routing, firewall) na
serwery wymienione w pkt. a) z sieci Internet lub VPN leży po stronie
Zamawiającego;
d) konfiguracja dostępu (w tym firewall) na serwerach pocztowych należy do
Wykonawcy;
e) serwer pocztowy w CPD umożliwia dostęp z publicznych adresów IP sieci
Internet do następujących usług: SMTP i SMTP/SSL, webmail – HTTPS,
Exchange ActiveSync, jak również, wyłącznie za pomocą zestawionego z
Zamawiającym kanału VPN, do wszystkich usług wymienionych w pkt. a).
8.6. Instalacji oprogramowania do backupu danych oraz konfiguracji oprogramowania
tak, by umożliwiało:
a) odzyskanie danych z ostatniego miesiąca, na poziomie pojedynczej skrzynki
pocztowej,
b) powyższy backup powinien być wykonywany co najmniej raz dziennie w
godzinach nocnych,
c) w każdy weekend powinna być wykonywana kopia na napęd taśmowy
(preferowane są taśmy w standardzie LTO, nie starszym jednak niż LTO2)
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całego serwera pocztowego (chodzi o maszynę ulokowaną w CPD) i
przekazywana w sposób bezpieczny Zamawiającemu.
8.7.Wykonawca zainstaluje system antywirusowy oraz system antyspamowy, który
będzie chronił środowisko pocztowe. Istnieje możliwość skorzystania z aktualnie
wykorzystywanego przez Centrum oprogramowania Gateway Security firmy ESET
oraz SpamAssassin. Bez względu na to, czy Wykonawca zainstaluje własne
rozwiązania, czy też skorzysta z rozwiązań istniejących w Centrum, zobowiązany
będzie do skonfigurowania wybranego przez siebie oprogramowania.
8.8. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące filtrowania poczty:
a) przetwarzanie rekordu SPF dla domen internetowych DNS, z oznaczaniem
przesyłek pochodzących z nieautoryzowanego źródła jako SPAM;
b) przetwarzanie nagłówka DKIM każdej przesyłki pocztowej, z oznaczeniem
negatywnie zweryfikowanych jako SPAM;
c) obsługa min. 2 blacklist DNS, uzgodnionych z Zamawiającym.
8.9. Co najmniej dwie maszyny z zainstalowanym i skonfigurowanym MS Exchange
Server’em zostaną przez Wykonawcę zainstalowane w siedzibie Zamawiającego.
Dodatkowo zostanie dostarczony i zainstalowany UPS. Wykonawca zainstaluje
również oprogramowanie obsługujące dostarczony UPS i skonfiguruje go tak, by w
momencie spadku pojemności akumulatorów UPS’a poniżej 5%, automatycznie
zainicjowany został proces zamykania usług na serwerach i ich wyłączenie.
8.10. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania (integracji) Środowiska Pocztowego
do aktualnie funkcjonujących w Centrum aplikacji.
8.11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i skonfigurować sprzęt oraz zainstalować i
skonfigurować oprogramowanie w ciągu 1 miesiąca od momentu podpisania
umowy.
9. Po przygotowaniu infrastruktury obsługującej pocztę Centrum, Wykonawca przystąpi do
migracji zasobów pocztowych Centrum, znajdujących się na Novell GroupWise, do
przygotowanych zasobów MS Exchange Server. Proces ten będzie charakteryzował się
następującymi parametrami:
9.1. W zasobach Novell GroupWise obsługiwanych jest około 320 skrzynek pocztowych
imiennych

(przypisanych

pracownikom)

oraz

około

80

zasobów

wykorzystywanych poprzez funkcjonalność „pełnomocnictw”.
9.2. Zasoby pocztowe zajmują w tej chwili około 1,2 TB danych.
9.3. Przed rozpoczęciem migracji, Wykonawca odzwierciedli strukturę kont pocztowych
oraz zasobów GroupWise na serwerach MS Exchange Server.
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9.4. Wykonawca przed rozpoczęciem przenosin danych pocztowych, skonfiguruje na
stacjach klienckich program MS Outlook tak, by użytkownicy mieli możliwość
korzystania z poczty w nowej lokalizacji. Krok ten może zostać pominięty, jeżeli
konfiguracja

będzie

wykonana

automatycznie

podczas

startu

programu

pocztowego.
9.5. Operacja przenosin zasobów pocztowych może zostać podzielona na kilka etapów,
jednakże nie może to wpłynąć na ciągłość pracy Centrum i nie może zaburzyć jej
prawidłowego funkcjonowania.
9.6. Novell GroupWise oferuje funkcjonalność pełnomocnictw (Proxy Access), z której
Centrum intensywnie korzysta. W związku z powyższym,

Wykonawca

zobowiązuje się zaproponować i wdrożyć rozwiązanie, które przeniesie tę
funkcjonalność do MS Exchange w możliwie zbliżonej formie.
9.7. Wykonawca

zobowiązuje

się

zmigrować

wszystkie

inne

funkcjonalności

wykorzystywane do tej pory przez Centrum – pod warunkiem, że ich migracja jest
możliwa. W przypadku, gdy odwzorowanie funkcjonalności na nowym Środowisku
Pocztowym nie jest możliwe w pełnym zakresie, Wykonawca zaproponuje
rozwiązanie najbardziej zbliżone do dotychczas wykorzystywanego.
9.8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania migracji w ciągu 1 miesiąca od momentu
zakończenia procesu instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
10. Po zakończeniu Wdrożenia Środowiska Pocztowego, Wykonawca zobowiązany jest do
przygotowania Dokumentacji Technicznej zawierającej:
a) dokumentację techniczną Środowiska Pocztowego,
b) opis wszystkich czynności jakie zostały wykonane w trakcie wdrożenia, w taki
sposób aby na ich podstawie można było uruchomić Środowisko od podstaw,
c) szczegółowej specyfikacji użytego do Wdrożenia sprzętu,
d) procedur opisujących czynności administratorskie, niezbędne do prawidłowej obsługi
Środowiska Pocztowego,
e) procedurę Disaster Recovery Plan (dalej zwany DRP) dla Środowiska Pocztowego.
11. Wykonawca

po

zakończeniu

migracji

zobowiązuje

się

przejąć

administrację

infrastrukturą pocztową Centrum (dalej zwaną Opieką Techniczną) do końca
obowiązywania umowy. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania umowy na okres 4
lat. W ramach realizacji Opieki Technicznej, Wykonawca zobowiązuje się do:
11.1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić usługę Hostingu w oparciu o postawiony
Sprzęt,

System

i

Środowisko

Pocztowe,

oraz

zapewnić

konfigurację,
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parametryzację i uruchomienie Sprzętu wraz z Systemem i Środowiskiem
Pocztowym zgodnie z postanowieniami Umowy.
11.2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Środowiska
Pocztowego usytuowanego w lokalizacji Zamawiającego w oparciu o postawiony
Sprzęt,

System

i

Środowisko

Pocztowe,

oraz

zapewnić

konfigurację,

parametryzację i uruchomienie Sprzętu wraz z Systemem i Środowiskiem
Pocztowym zgodnie z postanowieniami Umowy.
11.3. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje System i Środowisko Pocztowe w zakresie
niezbędnym do realizacji Hostingu jak i utrzymania środowiska w lokalizacji
Zamawiającego. Zainstalowany System i Środowisko Pocztowe powinny posiadać
zalecane przez producenta uaktualnienia, w szczególności dotyczące zabezpieczeń.
11.4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia osobiście na rzecz Zamawiającego
usług Opieki Technicznej na zasadach i warunkach określonych poniżej.
11.5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług
Doradztwa Technicznego, w okresie obowiązywania usług Opieki Technicznej w
miesięcznym wymiarze godzin nieprzekraczającym [24] roboczogodzin. Godziny
niewykorzystane przechodzą na następny miesiąc, przy czym nie powinny
powodować kumulacji większej niż [48] godzin. Usługi będą świadczone drogą
telefoniczną lub e-mail ze wskazanych przez Wykonawcę w Dokumencie
Zarządczym nr telefonów i adresów e-mail.
11.6. Zamawiający zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia na zasadach
określonych w kolejnych punktach.
11.7. Zamawiający będzie zgłaszał Wady lub Zgłoszenia Serwisowe, określając ich
priorytet.
11.8. Wykonawca przygotuje narzędzie do obsługi zgłaszanych Wad i Zgłoszeń
Serwisowych a po akceptacji narzędzia przez Zamawiającego, rozpocznie przy jego
pomocy ewidencjonowanie zgłoszeń, o których mowa wcześniej i dokumentować
podjęte działania. W dalszej części, narzędzie to będzie nazywane Systemem
Zgłoszeń.
11.9. W przypadkach nieuzasadnionego zawyżenia priorytetu zgłoszenia Wady lub
Zgłoszenia Serwisowego, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może
zmienić kwestionowany priorytet.
11.10. W ramach Usługi Upgrade, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wdrażania nowych wersji upgrad’u, patch’y lub service pack’ów w Środowisku
Pocztowym w terminie do 30 dni od poinformowania Zamawiającego o ich
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nowej wersji i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na instalację nowej wersji
upgrade’u, update, patch’a lub service pack’a,
b) wraz z informacją o każdej nowej wersji Wykonawca jest zobowiązany do
poinformowania

Zamawiającego

o

potencjalnych

konsekwencjach

implementacji nowej wersji, a także w przypadku uzyskania błędnego działania
Środowiska Pocztowego, Wykonawca musi mieć przygotowane procedury
wycofania nowej wersji bez utraty danych Zamawiającego,
c) każdorazowo Strony będą ustalać tryb oraz harmonogram wykonania Usługi
Upgrade.
11.11. Usługi Opieki Technicznej (z wyłączeniem usuwania przez Wykonawcę
nieprawidłowości w działaniu Środowiska Pocztowego (Wady) lub Zgłoszeń
Serwisowych, których wykonanie będzie wymagało przerwania świadczenia usług
pocztowych lub ich wykonanie spowoduje znaczny wzrost obciążenia środowiska
pocztowego) świadczone będą w Dni Robocze od godziny 7:30 rano do 16:30 po
południu. Zgłoszenia (z wyłączeniem zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w
działaniu Środowiska Pocztowego (Wady) ) przysłane po godzinie 16:30 oraz w
dni wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) będą traktowane jak zgłoszenia
przyjęte o godz. 7:30 w następnym Dniu Roboczym.
11.12. Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w działaniu Środowiska Pocztowego
(Wady) będą podejmowane 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia i
realizowane zgodnie z SLA (opisanym w późniejszej części OPZ).
11.13. Zgłoszenia Serwisowe zgłoszone po godzinie 16:30 oraz w dni wolne od pracy
(sobota, niedziela i święta) będą traktowane jak zgłoszenia przyjęte o godz. 7:30 w
następnym Dniu Roboczym. Jednakże ich realizacja, będzie możliwa w dowolnie
uzgodnionych godzinach i może odbywać się po godzinie 16:30 czy też w dni
wolne od pracy. Termin i czas realizacji Zgłoszeń Serwisowych uzależniony jest od
wpływu prac na wydajność i dostępność Środowiska Pocztowego.
11.14. Zakres Hostingu oraz Opieki Technicznej określają w sposób wyłączny
postanowienia Umowy. W zakres usług Hostingu i Opieki Technicznej nie
wchodzą w szczególności:
a) określanie zasad nadawania uprawnień dostępu do informacji i zasobów
informatycznych dla Użytkowników Końcowych Środowiska Pocztowego,
b) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, która nie
wchodzi bezpośrednio w skład platformy sprzętowo-programowej Środowiska
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Pocztowego (w tym administrowanie stacjami roboczymi i urządzeniami
peryferyjnymi).
11.15. Wykonawca prowadzić będzie dokumentację prac wykonywanych w Środowisku
Pocztowym oraz w ramach Środowiska Pocztowego, w której odnotowywane będą
zdarzenia oraz działania mające znaczenie dla bezpieczeństwa i Dostępności
Środowiska Pocztowego, które zostaną zgłoszone Wykonawcy lub przez
Wykonawcę zauważone. Formę (użyte narzędzia) w jakiej będzie wykonywana
dokumentacja, zaproponuje Wykonawca i zacznie jej używać, po akceptacji
Zamawiającego.
11.16. Wykonawca, w ramach usług Opieki Technicznej oraz usługi Hostingu,
zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i Dostępności
Środowiska Pocztowego w każdy dzień kalendarzowy.
11.17. System działać będzie (tj. przetwarzać dane lub pozostawać w gotowości do ich
przetwarzania) nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z
wyłączeniem Okien Serwisowych.
11.18. Na potrzeby określenia warunków świadczenia poszczególnych usług objętych
zakresem Umowy, określa się dwa rodzaje Czasów Eksploatacji:
a) Czas Eksploatacji A - Dni Robocze w godzinach od 07:30 do 16:30, w ramach
którego:
 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną dostępność administratora
w celu umożliwienia mu realizacji odpowiednich obowiązków
Wykonawcy wynikających z Umowy wymagających zaangażowania tej
osoby w proces świadczenia Hostingu i Opieki Technicznej,
 Łączna

miesięczna

liczba

godzin

niedostępności

Środowiska

Pocztowego, o której mowa w niniejszym punkcie nie może
przekroczyć 4 godzin. Niezależnie od powyższego Wykonawca dołoży
należytej staranności w celu powiadomienia Zamawiającego o czasie
wystąpienia niedostępności i planowanego przywrócenia dostępności;
 realizowane przez Wykonawcę prace mogą dotyczyć tylko zadań, które
nie mają wpływu na Dostępność Środowiska Pocztowego, Stabilność
Środowiska

Pocztowego

i

ich

wydajność,

(np.:

zarządzanie

użytkownikami, monitoring Środowiska Pocztowego);
 skuteczne zgłoszenie Wady lub Zgłoszenia Serwisowego oznacza
zarejestrowanie problemu w Systemie Zgłoszeń, ewentualnie zgłoszenie
telefoniczne lub mailowe.
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b) Czas Eksploatacji B - Dni Robocze w godzinach od 16:30 do 07:30 następnego
Dnia Roboczego oraz pozostałe dni od 0:00 do 23:59, w ramach którego:
 wykonywane są prace, które mogą powodować obniżenie wydajności
Środowiska

Pocztowego

wgrywanie

poprawek,

(np.:

rekonfiguracja

modyfikacja

oprogramowania,

parametrów

Środowiska

Pocztowego i jego restart w celu ich aktywacji, proste prace
administracyjne i konserwatorskie), w wyniku których Środowisko
Pocztowe może być niedostępne (brak Dostępności Środowiska
Pocztowego) maksymalnie przez 1 godzinę, co nie będzie stanowić
nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań
wynikających z Umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca
dołoży należytej staranności w celu powiadomienia Zamawiającego o
czasie wystąpienia niedostępności i planowanego przywrócenia
dostępności (o czasie trwania Okna Serwisowego);
 w przypadku, gdy zajdzie potrzeba wykonania poważniejszych prac (o
których mowa w punkcie powyżej), których czas trwania będzie dłuższy
od

1

godziny,

Wykonawca

każdorazowo,

z

odpowiednim

wyprzedzeniem, poinformuje o takiej konieczności Zamawiającego,
proponując termin rozpoczęcia Okna Serwisowego oraz czas jego
trwania. Zamawiający, w odpowiedzi na zgłoszenie Wykonawcy,
wyznaczy termin, w którym możliwe jest uruchomienie Okna
Serwisowego;
 skuteczne zgłoszenie Wady lub Zgłoszenia Serwisowego oznacza
zarejestrowanie problemu w Aplikacji Serwisowej, ewentualnie
zgłoszenie telefoniczne lub mailowe.
11.19. Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające
zatrzymania Środowiska Pocztowego będą realizowane przez Wykonawcę w
ramach Okien Serwisowych. Zamawiający wyraża zgodę na zatrzymanie przez
Wykonawcę Środowiska Pocztowego, skutkujące w szczególności

utratą

możliwości korzystania ze Środowiska, na okres uzgodnionych przez Strony Okien
Serwisowych. Strony niniejszym:
a) uzgadniają co 2 tygodnie stałe Okno Serwisowe o długości do 3 godzin w
godzinach 00:00 do 08:00 w sobotę lub niedzielę;
b) dopuszczają możliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych, o ile
wymagać tego będzie charakter koniecznych do przeprowadzenia w
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Środowisku Pocztowym prac konserwacyjnych i administracyjnych. Dla swej
ważności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane w formie pisemnej
lub mailowej potwierdzonej przez Koordynatorów obydwu Stron. Dodatkowe
Okna Serwisowe nie są wliczane w czas niedostępności Środowiska
Pocztowego.
11.20. Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o początku Okna
Serwisowego, o którym mowa w pkt. 11.19, b), do piątku poprzedzającego Okno
Serwisowe do godziny 12:00 w południe. Powyższe ustalenie dotyczące początku
Okna Serwisowego będzie obowiązywało do czasu określenia nowego początku
Okna Serwisowego.
11.21. Zgłoszenia Serwisowe dotyczące Wad dokonywane przez Zamawiającego
oznaczane będą przez Zamawiającego priorytetami (Krytyczny, Wysoki, Średni)
zgodnie z opisem w tabeli poniżej. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania
weryfikacji priorytetu nadanego przez Zamawiającego. Poszczególnym priorytetom
przyporządkowane są odpowiednie Czasy Reakcji, które liczone będą w ramach
Czasu

Eksploatacji

A

od

momentu

dokonania

skutecznego

Zgłoszenia

Serwisowego, zgodnie z poniższą tabelą:
Priorytet
Krytyczny

Opis
Awaria Środowiska

Czas Reakcji
2 godziny zegarowe

Pocztowego

Czas Usunięcia
4 godziny
zegarowe

skutkująca brakiem
podstawowych funkcji
środowiska
pocztowego
Wysoki

Błąd Środowiska
Pocztowego
powodujący
nieprawidłowe
działanie części
funkcjonalności,
jednakże podstawowe
funkcje środowiska
pocztowego są

4 godziny zegarowe

8 godzin
zegarowych
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dostępne
Średni

Usterka

Środowiska 8 godzin zegarowych

Pocztowego

zegarowe

objawiająca
błędnym

24 godziny

się
działaniem

części funkcjonalności,
jednakże

błędy

wpływają

w

sposób

znaczący

na

jakość

korzystania

nie

ze

środowiska
pocztowego
Uzgodnienie zmiany priorytetu lub innego Czasu Usunięcia Wady niż wymienione
w powyższej tabeli powinno być udokumentowane w formie notatki (np. e-mail)
zaakceptowanej przez Koordynatorów obydwu Stron. Takie uzgodnienie nie
wypływa na zmianę terminu rozpoczęcia liczenia Czasu Reakcji.
11.22. W Czasie Eksploatacji B, Czas Usunięcia wynosi 6 godzin zegarowych dla
Priorytetu Krytycznego i 10 godzin zegarowych dla Priorytetu Wysokiego.
11.23. W przypadku wystąpienia Wady w Czasie Eksploatacji B i nieusunięcia jej w
tym Czasie Eksploatacji, czas jej usunięcia nie może przekroczyć parametrów
określonych dla czasu Eksploatacji A. Czasy usunięcia Wady z Czasu Eksploatacji
A i B nie sumują się.
11.24. Strony ustalają Współczynnik zapewnienia planowanej Dostępności Systemu
(dalej w skrócie: WDS) dla Środowiska Pocztowego - na poziomie 99,50%
Dostępności Środowiska Pocztowego w skali miesiąca od momentu startu
Środowiska Pocztowego.
11.25. WDS obliczany jest w okresach miesięcznych (od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca) jako iloraz Rzeczywistej w planowanym czasie Dostępności Systemu
(dalej w skrócie: RDS) i Planowanej w danym miesiącu Dostępności Systemu
(dalej w skrócie: PDS). WDS może przyjmować wartości z przedziału
<0%;100%>. WDS określany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
PDS określany jest z dokładnością do minuty według następującego wzoru:
PDS

=

(liczba_dni_

w_miesiącu

x

1440_minut

)

–

łączny_czas_uzgodnionych_Okien_Serwisowych_w_podanym_czasie_w_minutach
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Gdzie:
 RDS określany jest z dokładnością do minuty, jako zmierzony czas Dostępności
Środowiska Pocztowego w czasie, w którym planowana była Dostępność
Środowiska Pocztowego. Czas braku Dostępności Środowiska Pocztowego
liczymy od czasu skutecznego Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego
do czasu przywrócenia Dostępności Środowiska Pocztowego. RDS nie zawiera
pomiaru czasu Dostępności Środowiska Pocztowego w czasie planowanych
Okien Serwisowych. Każda rozpoczęta minuta braku Dostępności Środowiska
Pocztowego traktowana jest jak pełna minuta braku Dostępności Środowiska
Pocztowego;
 Dla wszystkich zaokrągleń stosowanych dla obliczenia WDS (czy to
bezpośrednio czy pośrednio) stosuje się zasadę zaokrąglania w górę od
wartości 5 włącznie (np.96,995% => 97,00%).
11.26. Do mierzenia dostępności, czasów odpowiedzi Środowiska Pocztowego oraz jego
parametrów wydajnościowych, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do
dedykowanego do tego celu narzędzia informatycznego używanego przez
Wykonawcę. Zaproponowane narzędzia będą spełniały poniższe założenia:
a) Wykonawca zaproponuje narzędzia, które będą w stanie przekazywać parametry
wydajnościowe

Środowiska

Pocztowego

do

systemu

monitoringu

wykorzystywanego przez Zamawiającego. W tej chwili Zamawiający w celu
monitorowania

swoich

środowisk

informatycznych

wykorzystuje

oprogramowanie Zabbix.
b) Zamawiający, po zapoznaniu się z zaproponowanymi przez Wykonawcę
narzędziami

do

monitoringu

ma

prawo

zażądać

zwiększenia

ilości

monitorowanych parametrów lub zmiany sposobu monitorowania parametrów.
c) Monitorowane będą wszystkie urządzenia wchodzące w skład Środowiska
Pocztowego, które posiadają mechanizmy pozwalające na ich monitorowanie.
d) Zamawiający w ramach otrzymywanych od Wykonawcy danych z monitoringu
będzie kontrolował, co najmniej poniższe parametry i monitował w przypadku
przekroczenia krytycznych poziomów:
 Średnie obciążenie procesorów każdego z serwerów - w przypadku, gdy
obciążenie procesorów trwale przekroczy poziom 80% i stan ten będzie
trwał nieprzerwanie przez okres 1 godziny, Zamawiający ma prawo do
złożenia

Zgłoszenia

Serwisowego,

obligującego

Wykonawcę

do

znalezienia przyczyny Podwyższonej Konsumpcji Zasobów Środowiska
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Pocztowego (dalej zwany PKZ) i wyeliminowaniu jej. W przypadku, gdy
stan PKZ będzie występował, co najmniej 2 krotnie w ciągu dnia a takich
dni będzie, co najmniej 4 na przestrzeni 7 dni kolejno po sobie
występujących, Wykonawca będzie zobligowany do podjęcia działań,
które w ciągu tygodnia obniżą obciążenie Środowiska Pocztowego do
akceptowalnego poziomu.
 Processor Load (średnia z 15 minut) dla każdego z serwerów - w przypadku,
gdy Processor Load trwale przekroczy wartość 2 i stan ten będzie trwał
nieprzerwanie przez okres 1 godziny, Zamawiający ma prawo do złożenia
Zgłoszenia Serwisowego, obligującego Wykonawcę do znalezienia
przyczyny Podwyższonej Konsumpcji Zasobów Środowiska Pocztowego
(dalej zwany PKZ) i wyeliminowaniu jej. W przypadku, gdy stan PKZ
będzie występował, co najmniej 2 krotnie w ciągu dnia a takich dni będzie,
co najmniej 4 na przestrzeni 7 dni kolejno po sobie występujących,
Wykonawca będzie zobligowany do podjęcia działań, które w ciągu
tygodnia obniżą obciążenie Środowiska Pocztowego do akceptowalnego
poziomu.
e) Wykonawca zaproponuje również narzędzie do mierzenia czasów odpowiedzi
Środowiska Pocztowego, które będzie potrafiło przekazywać pomiary do
systemu monitoringu opartego na oprogramowaniu Zabbix ,używanego przez
Zamawiającego. Zaproponowane narzędzie musi zostać zaakceptowane przez
Zamawiającego.

Zaproponowane

narzędzie

musi

spełniać

następujące

założenia:
 Testy muszą być wykonywane na wcześniej przygotowanych skrzynkach
referencyjnych o wielkości 4GB.
 Narzędzie testowe będzie mierzyć czas dostarczenia wiadomości, czyli czas
od wysłania wiadomości ze skrzynki referencyjnej do momentu jej
dostarczenia do innej referencyjnej skrzynki pocztowej. Test będzie
wykonywany co 5 minut a wynik przekazywany do systemu monitoringu
Zamawiającego.
 Wynik wynoszący poniżej 15 sekund będzie traktowany jako prawidłowa
wydajność

Środowiska

Pocztowego.

Wynik

powyżej

tego

limitu,

utrzymujący się ponad godzinę, będzie podstawą do złożenia Zgłoszenia
Serwisowego,

obligującego

Wykonawcę

do

znalezienia

przyczyny

obniżenia się wydajności Środowiska Pocztowego i wyeliminowaniu jej.
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f) Wykonawca zaproponuje narzędzie do mierzenia dostępności Środowiska
Pocztowego, które musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
11.27. Strony ustalają następujące obniżenia należnego wynagrodzenia, związane z
przekroczeniem gwarancji poziomu usług - za niedotrzymanie parametru WDS w
skali miesiąca:
WDS w skali

obniżenie wynagrodzenia za świadczenie usług

miesiąca

Hostingu

99,49 % - 98,00 %

2 % wartości wynagrodzenia

97,99 % - 95,00 %

5 % wartości wynagrodzenia

94,99 % - 90,00 %

20 % wartości wynagrodzenia

89,99 % - 70 %

50 % wartości wynagrodzenia

69,99 % - 50 %

80 % wartości wynagrodzenia

Poniżej 50 %

100 % wartości wynagrodzenia

11.28. Zastrzeżone obniżenia wynagrodzenia umniejszać będą należne Wykonawcy,
miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług. Wartość wynagrodzenia będzie
obliczana na podstawie przedziału, w którym znajduje się wartość WDS danego
miesiąca – dla przykładu dla WDS = 96% obniżenie wartości wynagrodzenia
wyniesie 5 %.
11.29. W ramach Usługi Opieki Technicznej, oprócz usuwania awarii, realizowane będą
również Zgłoszenia Serwisowe, których celem może być: rekonfiguracja
oprogramowania, wgrywanie poprawek, modyfikacja parametrów Środowiska
Pocztowego i jego restart w celu ich aktywacji, prace administracyjne i
konserwatorskie, dostosowanie Środowiska Pocztowego do wymagań aplikacji
użytkowanych w Centrum. Zgłoszenia serwisowe będą obsługiwane w następujący
sposób:
a) Po przekazaniu przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego, Wykonawca
szacuje czas jaki będzie konieczny na realizację Zgłoszenia oraz termin
rozpoczęcia

jego

Zamawiającemu,

realizacji.
celem

Tak

przygotowane

zaakceptowania

propozycji.

dane

przekazuje

W

przypadku

zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji, Zgłoszenie Serwisowe
realizowane jest zgodnie z przyjętymi założeniami.
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b) Strony wspólnie ustalają, że Wykonawca ma 4 godziny robocze na
przygotowanie parametrów realizacji Zgłoszenia Serwisowego (propozycji
czasu trwania realizacji oraz terminu jej rozpoczęcia).
c) W przypadku przekroczenia planowanego czasu zakończenia realizacji
Zgłoszenia Serwisowego, czas o jaki przekroczono planowany czas realizacji
zostanie odliczony od Rzeczywistej Dostępności Systemu (RDS).
d) W przypadku pojawienia się uzasadnionych przyczyn, wpływających na
długość realizacji Zgłoszenia Serwisowego, Zamawiający może wydłużyć
planowany czas realizacji, po otrzymaniu stosownych uzasadnień od
Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania cyklicznych symulacji awarii (w ramach
DRP), na podanych niżej warunkach:
12.1. Symulacje awarii będą wykonywane co najmniej raz na 3 miesiące.
12.2. Wykonawca wykona symulacje następujących awarii:
a) Awaria zasilania w lokalizacji Zamawiającego – będzie polegała na odcięciu
zasilania od urządzeń obsługujących Środowisko Pocztowe, tak by musiały
przełączyć się na pracę z zasilania awaryjnego (UPS). Po spadku poziomu
naładowania akumulatorów poniżej 5%, serwery powinny wyłączyć się
automatycznie.
b) Awaryjne przełączenie na CPD – po wykonaniu symulacji awarii zasilania i
wyłączeniu się serwerów w lokalizacji Zamawiającego, powinna zostać
zainicjowana próba uruchomienia Środowiska Pocztowego z poziomu CPD.
c) Odtworzenie danych z ostatniego backupu – odtworzenie danych może zostać
wykonane w trybie weryfikacji zapisanych danych, nie musi nastąpić zrzut
danych na fizyczny nośnik.
12.3. Wykonawca na 2 tygodnie przed planowanym uruchomieniem symulacji awarii,
musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać od niego akceptację
zaproponowanego terminu.
12.4. Prawidłowe wykonanie symulacji awarii zasilania oraz przełączenia się na CPD
musi zostać potwierdzone przez pracownika Zamawiającego, przydzielonego do
obsługi symulacji.
12.5. Wszystkie testy muszą zostać potwierdzone protokołem wykonania symulacji
awarii, który to protokół musi zostać podpisany przez Koordynatorów Stron,
Zamawiającego i Wykonawcy.
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13. Wykonawca udostępni Zamawiającemu Imienne Konta Administratorskie (IKA) dla
każdego zgłoszonego Kluczowego Użytkownika na następujących zasadach:
13.1. Listę

osób

mających

posiadać

konta

IKA

przygotowuje

Koordynator

Zamawiającego i przekazuje ją Wykonawcy.
13.2. Hasła do kont IKA zostaną przekazane Zamawiającemu w sposób bezpieczny, np.
przy pomocy zaszyfrowanego pliku.
13.3. Każdorazowe logowanie pracownika Zamawiającego przy wykorzystaniu konta
IKA, musi być poprzedzone poinformowaniem Wykonawcy o takim zamiarze.
Zamawiający przekaże powyższą informację przy pomocy Systemu Zgłoszeń. W
przekazanej informacji należy wskazać: cel logowania, planowany czas
rozpoczęcia i zakończenia prac z wykorzystaniem konta IKA a po zakończeniu
prac: wprowadzone do systemu zmiany.
13.4. Wszystkie zmiany w Środowisku Pocztowym, jakie Zamawiający planuje
wprowadzić, muszą być najpierw skonsultowane z Wykonawcą i wdrożone dopiero
po jego akceptacji.
14. Wykonawca udostępni Zamawiającemu Imienne Konta (IK) umożliwiające podgląd
konfiguracji, monitorowanie zdarzeń w Środowisku Pocztowym, poruszanie się po
Środowisku Pocztowym. Konta IK nie będą umożliwiały zmian w Środowisku
Pocztowym, będą służyły jedynie do podglądu Środowiska Pocztowego. Listę osób, które
powinny posiadać konto IK, przygotowuje Koordynator Zamawiającego i przekazuje
Wykonawcy. 13.2. Hasła do kont IKA zostaną przekazane Zamawiającemu w sposób
bezpieczny, np. przy pomocy zaszyfrowanego pliku.
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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
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

..........................................

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego
oraz świadczenie Hostingu i Opieki Technicznej
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostarczenie
i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu i Opieki Technicznej,
zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i wzorem umowy w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ za cenę:
Całkowita

cena

oferty

brutto

wynosi

________

zł

brutto*,

/słownie:

___________________________ brutto/
Miesięczna ilość dodatkowych roboczogodzin przeznaczonych na usługi Doradztwa
Technicznego (nie
mniej niż 24 h miesięcznie) ………... słownie: ……………………………………….........
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…………………………………………………………………………………………………
* Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. koszt wdrożenia, ewentualne upusty i rabaty)
i wynika z poniższego wyliczenia:

Lp. Rodzaj usługi

Ilość

Cena

Wartość

miesięcy jednostkowa netto PLN

Stawka

Kwota VAT Wartość

% VAT

kol. 5 x kol. 6 (brutto)

(netto) PLN kol. 3 x kol. 4
1

2

1

Miesięczna

3

4

5

6

(PLN)

kol. 5 + kol. 7

7

8

stawka
świadczenia
hostingu i

48

usługi
opieki
technicznej

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 istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.

2

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.

Oznaczenie sprawy: 37/13/PN
7. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie 20 000,00 zł zostało wniesione formie
.................................................................................................................................................
.........................................................................................................
8. Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję(-emy) się,
przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt 18.6. SIWZ do:
8.1.

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 %
całkowitej ceny oferty brutto, na warunkach określonych w pkt 19. SIWZ

8.2. przedstawienia Zamawiającemu dokumentów poświadczających kwalifikacje,
o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, posiadane przez Personel Wykonawcy
9. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
10. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
1. …………………………………….
2. ......................................................
3. .......................................................

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostarczenie i Wdrożenie
Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu i Opieki Technicznej oświadczam/y, że
spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia3 ………………………………………………………………,
 dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia………………………………………………………………4,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

3

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my) odpowiednie
dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ dot. tego podmiotu”.

4

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie
sentencji „będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my)
odpowiednie dokumenty określone w pkt 6.3. SIWZ dot. tego podmiotu”.
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Załącznik Nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego
oraz świadczenie Hostingu i Opieki Technicznej
oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 5

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 5
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp

należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

przekładam

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

5

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 6
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska
Pocztowego oraz świadczenie Hostingu i Opieki Technicznej
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ.6
Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie\wykonywanie, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 niezależnych od siebie usług migracji do środowiska
MS Exchange w wersji minimum 2007. Migracje mogły zostać wykonane z dowolnego innego
środowiska pocztowego, a w ramach każdej z migracji przeniesiono co najmniej 200
skrzynek pocztowych
Wykonana usługa
Lp.
Usługa polegająca na migracji do środowiska MS Exchange w wersji
Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

………., w ramach migracji przeniesiono ……………….. skrzynek
pocztowych

1.

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

6

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

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

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia
odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy
dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony
po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi,
o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
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Usługa polegająca na migracji do środowiska MS Exchange w wersji
Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

………., w ramach migracji przeniesiono ……………….. skrzynek
pocztowych

2.

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

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

Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie\wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej 2 niezależnych od siebie usług wdrożenia środowiska pocztowego
opartego o MS Exchange w wersji co najmniej 2007. Każde z wdrożeń środowiska pocztowego
winno polegać na konfiguracji infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez w/w
środowisko, instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych oraz instalacji
i konfiguracji MS Exchange na co najmniej 2 serwerach i było przeznaczone do obsługi co
najmniej 200 skrzynek pocztowych
Usługa wdrożenia środowiska pocztowego opartego o MS Exchange w
wersji ……. Wdrożenie środowiska pocztowego polegało na
konfiguracji infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez w/w
Nazwa zamówienia
oraz krótki opis
środowisko, instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych oraz
instalacji i konfiguracji MS Exchange na …….. serwerach i było
przeznaczone do obsługi ………. skrzynek pocztowych
Data
wykonania
1.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(należy podać datę
(miesiąc / rok)
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)

Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

2.
Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)
Usługa wdrożenia środowiska pocztowego opartego o MS Exchange w
wersji ……. Wdrożenie środowiska pocztowego polegało na
konfiguracji infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez w/w
środowisko, instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych oraz
instalacji i konfiguracji MS Exchange na …….. serwerach i było
przeznaczone do obsługi ………. skrzynek pocztowych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

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

Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie\wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej 2 usług wsparcia dla środowiska pocztowego opartego na MS
Exchange w wersji co najmniej 2007 i obsługującego minimum 200 skrzynek pocztowych,
a każde wsparcie środowiska pocztowego polegało na zapewnieniu dostępności środowiska,
jego stabilności i optymalizacji jego wydajności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych i
było świadczone przez minimum 12 miesięcy.
Usługa wsparcia dla środowiska pocztowego opartego na MS
Exchange w wersji ………. i obsługującego ………….. skrzynek
Nazwa zamówienia
pocztowych, a wsparcie środowiska pocztowego polegało na
oraz krótki opis
zapewnieniu dostępności środowiska, jego stabilności i optymalizacji
jego wydajności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych
Data wykonania
od …..…./…............... do …..…./…...............
1.
(należy podać datę
(miesiąc / rok)
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)

Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

2.

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)
Usługa wsparcia dla środowiska pocztowego opartego na MS
Exchange w wersji ………. i obsługującego ………….. skrzynek
pocztowych, a wsparcie środowiska pocztowego polegało na
zapewnieniu dostępności środowiska, jego stabilności i optymalizacji
jego wydajności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

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

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska
Pocztowego oraz świadczenie Hostingu i Opieki Technicznej
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Koordynator posiadający co najmniej poniższe kwalifikacje:
a) przez okres co najmniej 5 lat zarządzał zespołem administratorów IT, którego liczebność
wynosiła nie mniej niż 3 osoby.
b) zarządzał co najmniej 3 projektami IT.
c) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem serwerowym
składającym się przynajmniej z 5 serwerów, z których część była oparta o system Windows
(co najmniej w wersji 2008) i wykorzystywała usługę Active Directory (minimum w wersji
2008) oraz MS Exchange w wersji co najmniej 2007 (obsługującej minimum 200 skrzynek
pocztowych)
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
Szczegółowy opis
doświadczenia
……..…………………………………..…………………
1.
Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
……..…………………………………..…………………
2.

Szczegółowy opis
doświadczenia
Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
……..…………………………………..…………………
Szczegółowy opis
doświadczenia
3.
Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
……..…………………………………..…………………
Szczegółowy opis
doświadczenia
4.
Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
……..…………………………………..…………………
Szczegółowy opis
doświadczenia
5.
Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
Osoba posiadająca co najmniej:
a) minimum 3 letnie doświadczenie w administrowaniu MS Exchange w wersji co najmniej
2007 oraz minimum roczne doświadczenie w administrowaniu MS Exchange w wersji co
najmniej 2010. Zarządzane serwery pocztowe powinny obsługiwać co najmniej 200
skrzynek pocztowych.
b) doświadczenie w przeprowadzaniu migracji do MS Exchange.
c) minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu Active Directory (minimum w wersji
2008) oraz MS Windows Server w wersji minimum 2008.
d) ważny certyfikat: MCTS Microsoft Exchange Server 2010 (lub wyższy);
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Posiadany ważny certyfikat:………………………………………………………………………..
Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

1.
Zakres obowiązków
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2.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

3.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

4.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

5.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
Osoba posiadająca minimum roczne doświadczenie w administrowaniu serwerami MS
Windows w wersji minimum 2008, Active Directory w wersji minimum 2008, MS Exchange
w wersji minimum 2007.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………

1.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
2.

Szczegółowy opis
doświadczenia

……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
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Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

3.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

4.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

5.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………

1.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

2.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie
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3.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

4.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

5.

Szczegółowy opis
doświadczenia

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

Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Podmiot w którym nabyto
ww. doświadczenie

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)

Strona 56 z 100

Oznaczenie sprawy: 37/13/PN

Załącznik Nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY

Wzór: Umowa Centrum nr 37/13/PN

zawarta w dniu ……………………..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695),
przy ul. Nowogrodzkiej 47a, REGON: 141032404, NIP:
701-007-37-77, zwanym dalej
„Zamawiającym”
reprezentowanym przez - ……………………………………………………………
a
<nazwa (firma) wykonawcy>,
z siedzibą w <adres>
<NIP>
zwaną dalej „Wykonawcą7”
reprezentowaną przez:
<imię> <nazwisko> - <stanowisko>

7

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, komparycja otrzymuje brzmienie:
U M O W A ……………………………
zawarta dnia <dzień> <miesiąc> 2012 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), ul. Nowogrodzka 47 a, REGON: 141032404,
NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
……………………………………...........................Dyrektora Centrum
a
1) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, <NIP >
2) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, <NIP > zwanymi dalej „Wykonawcą”;
reprezentowanymi przez pełnomocnika:
<imię> <nazwisko> - <stanowisko>
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zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Strony Umowy oświadczają, że:
Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
§ 1. Definicje i skróty stosowane w Umowie
Strony postanawiają, iż dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy poniższe pojęcia oraz skróty
(pisane z dużej litery) winny być rozumiane w sposób określony poniżej:
System Zgłoszeń

oprogramowanie

udostępniane

przez

Wykonawcę

Zamawiającemu na podstawie i na zasadach określonych
w Umowie, za pośrednictwem i w ramach którego
odnotowywane

są

zgłoszenia

Wad

oraz

Zgłoszenia

Serwisowe dokonywane przez pracowników Zamawiającego
Centrum Przetwarzania
Danych / CPD

Czas Eksploatacji

oraz ich bieżący status a także ewidencja podjętych działań.
zapewniane przez Wykonawcę kompleksowe środowisko
przetwarzania
danych
obejmujące
w
szczególności
pomieszczenia (budynek lub jego część, która w ramach
swojej
podstawowej
funkcji
mieści
pomieszczenie
komputerowe i strefy je obsługujące - zgodnie z definicją
zawartą w normie ANSI/CSA/EIA/TIA TIA-942 (PN PN-30092)), media, infrastrukturę techniczną: energetyczną,
elektrotechniczną, telekomunikacyjną (w tym łącza transmisji
danych), teleinformatyczną (w tym sprzęt i oprogramowanie
informatyczne, sieci transmisji danych), przeciwpożarową,
alarmową, antywłamaniową oraz organizacyjną (procedury
działania oraz personel obsługujący), w ramach którego
zainstalowane jest Środowisko Pocztowe, zapewniające
efektywną i bezpieczną eksploatację Systemu. Do
podstawowych zabezpieczeń należą w szczególności: system
ochrony antywłamaniowej, przeciwpożarowej, system
awaryjnego zasilania (w tym system UPS oraz agregat
prądotwórczy), system klimatyzacji precyzyjnej, stały
monitoring, zdublowane przyłącza energetyczne, zdublowane
niezależne łącza teletransmisji danych.
zestaw przedziałów czasowych, w ramach których
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Czas Reakcji

Czas Usunięcia

wykonywane będą określone usługi, objęte zakresem
Umowy.
czas pomiędzy dokonaniem skutecznego zgłoszenia Wady
lub Zgłoszenia Serwisowego, a rozpoczęciem wykonywania
procedury naprawczej lub czynności mających na celu
realizację Zgłoszenia Serwisowego.
maksymalny czas na usunięcie zgłoszonej Wady lub
zrealizowanie Zgłoszenia Serwisowego liczony od momentu
zgłoszenia Wady lub Zgłoszenia Serwisowegookreślone w
Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dokument Zarządczy

opracowany przez Wykonawcę, uzgodniony przez Strony i
odebrany

przez

organizację

Zamawiającego

zarządzania

dokument,

Wdrożeniem

i

opisujący

Harmonogram

Wdrożenia oraz zespół procesów, technik i narzędzi,
dobranych w celu skutecznego i efektywnego zarządzania
Wdrożeniem.
Dokumentacja
Techniczna

dokument stworzony przez Wykonawcę zawierający spis
ustawień konfiguracyjnych i parametrów, którego celem jest
szczegółowe

Doradztwo Techniczne

Dostępność Środowiska
Pocztowego

Elementy Autorskie

Help Desk

udokumentowanie

aktualnego,

na

dzień

sporządzania, stanu Środowiska Pocztowego.
świadczenie przez Wykonawcę zdalnych konsultacji i porad
w zakresie eksploatacji i rozwoju Środowiska Pocztowego
przez Zamawiającego, obejmujących wszelkie zagadnienia
informatyczne i merytoryczne związane z użytkowaniem
Środowiska Pocztowego, zdalną diagnostykę błędów
Środowiska Pocztowego oraz konsultacje telefoniczne lub
mailowe, na warunkach wskazanych w Umowie.
funkcjonowanie Środowiska Pocztowego w sposób
umożliwiający zalogowanie się do niego oraz prawidłową i
wolną od zakłóceń pracę w nim, wykonywaną przez
uprawnionego Użytkownika Końcowego ze stanowiska
końcowego wyposażonego w klienta MS Outlook,
przeglądarkę internetową lub urządzenie mobilne,
spełniające warunki określone w OPZ.
programy komputerowe (skrypty) ewentualnie stworzone
przez Wykonawcę w celu dostosowania i zgodnego z Opisem
Przedmiotu Zamówienia działania Środowiska Pocztowego.
jednostka organizacyjna Zamawiającego (lub wyznaczony
zespół zadaniowy) powołana do świadczenia Pierwszego

Pierwszy Poziom
Wsparcia

Poziomu Wsparcia.
wsparcie
świadczone
Środowiska Pocztowego
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Drugi Poziom Wsparcia
Trzeci Poziom Wsparcia

Kluczowy użytkownik

informatyczne Zamawiającego odpowiedzialne za instalację,
konfigurację i utrzymanie stanowisk końcowych Środowiska
Pocztowego oraz urządzeń peryferyjnych (w szczególności
stacje robocze, notebooki, drukarki, okablowanie stanowisk
końcowych) zgodnie z aktualną Dokumentacją Techniczną.
zdalne wsparcie świadczone dla pracowników Help Desk lub
Kluczowych użytkowników Systemu przez Wykonawcę.
wsparcie Systemu świadczone służbom informatycznym
Wykonawcy i/lub Zamawiającemu przez producenta Sprzętu
i/lub Oprogramowania.
osoba upoważniona przez Zamawiającego do potwierdzania
zgodności

Środowiska

Pocztowego

(bądź

jego

funkcjonalnych elementów) z wymaganiami zawartymi w
Umowie i Dokumentacji Technicznej, lub uprawniona do
Koordynator

Personel Wykonawcy

Użytkownik Końcowy

Dzień Roboczy
Harmonogram
Wdrożenia
Hosting

dokonywania zgłoszeń Wad i Zgłoszeń Serwisowych.
przedstawiciel
Zamawiającego
lub/i
Wykonawcy
nadzorujący poprawność Wdrożenia oraz świadczenia usług
Hostingu i Opieki Technicznej. Każda ze stron powołuje
swojego Koordynatora.
pracownicy Wykonawcy oraz osoby fizyczne zatrudnione
przez Wykonawcę lub świadczące na rzecz Wykonawcy
usługi na podstawie innej niż umowa o pracę, jak również
pracownicy podwykonawców Wykonawcy lub osoby
fizyczne zatrudnione przez tych podwykonawców lub
świadczące na rzecz tych podwykonawców usługi na
podstawie innej niż umowa o pracę - skierowane do
wykonania Umowy i posiadające kwalifikacje wskazane
przez Wykonawcę w Ofercie.
pracownicy Zamawiającego, w tym osoby fizyczne
wykonujące pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie
umów cywilnoprawnych, a także Uprawnione podmioty.
kolejno po sobie następujący dzień od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
część Dokumentu Zarządczego określająca czas i terminy
wykonywania poszczególnych prac, w celu realizacji
Zamówienia.
usługi polegające na umieszczeniu (zainstalowaniu) i
przechowywaniu
(Oprogramowania
udostępnionym

i

przez

części

Środowiska

danych

Zamawiającego)

Wykonawcę

-

na

Pocztowego
w

CPD

platformie

sprzętowo-programowej stanowiącej własność Wykonawcy
lub podwykonawcy oraz usługi polegające na zapewnieniu
Użytkownikom Końcowym możliwości korzystania ze
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Środowiska

Pocztowego

w

zakresie

i

na

zasadach

określonych Umową; Hosting obejmuje m.in. zarządzanie
infrastrukturą

informatyczną

wykorzystywaną

przez

i

techniczną CPD

Środowisko

Pocztowe,

zarządzanie bezpieczeństwem danych (w tym m.in. back-up,
archiwizacja,

ochrona

fizyczna,

ochrona

ppoż.

CPD, zapewnienie możliwości przechowywania danych na
zasobach dyskowych w rezerwowej lokalizacji), zarządzanie
transmisją danych.
Oferta

oferta złożona przez Wykonawcę w terminie i formie
określonej

przez

Zamawiającego

w

prowadzonym

Postępowaniu.
Okno Serwisowe

uzgodniony

pomiędzy

Stronami

czas

planowanej

niedostępności Środowiska Pocztowego dla Zamawiającego,
koniecznej dla świadczenia Opieki Technicznej, w tym
przeprowadzenia

prac

konserwacyjnych

i

administratorskich.
Opieka
Techniczna/Utrzymanie
Środowiska Pocztowego

usługi informatyczne świadczone przez Wykonawcę na

Oprogramowanie

optymalizacji

podstawie Umowy - związane z zapewnieniem Dostępności
Środowiska Pocztowego, Stabilności tegoż Środowiska i
jego

wydajności

oraz

bezpieczeństwa

przetwarzania danych.
programy

komputerowe,

wraz

z

ich

dokumentacją,

stanowiące komponenty Środowiska Pocztowego niezbędne
do

zapewnienia

jego

funkcjonalności

zgodnie

z

wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ.
Parametry SLA (Service
Level Agreement)

gwarantowane przez Wykonawcę wartości parametrów
poszczególnych usług świadczonych na podstawie Umowy,
obejmujące wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące
zarówno zakresu i sposobu świadczenia usług (w tym np.
sposobu dokumentowania prac), jak i parametrów usług
(czasy Dostępności Systemu, Czasy Reakcji, częstotliwość
wykonywania),

oraz

kwestii

bezpieczeństwem,

określone

w

związanych
Opisie

z

Przedmiotu

Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych
Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
w
Warunków Zamówienia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(SIWZ)
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prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę i wdrożenie Środowiska Pocztowego, wraz z
wszelkimi jej zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w
trakcie postępowania przetargowego oraz wyjaśnieniami i
odpowiedziami na pytania wykonawców biorących udział w
Sprzęt

Stabilność Środowiska
Pocztowego

przetargu.
wszystkie urządzenia, dostarczane lub udostępniane przez
Wykonawcę
w
ramach
niniejszego
Zamówienia,
umożliwiające pracę w warunkach Stabilności Środowiska
Pocztowego.
funkcjonowanie Środowiska Pocztowego w sposób wolny od
sytuacji awaryjnego przerywania wykonywanych przez
Użytkowników Końcowych operacji będących wynikiem
niepoprawnego działania któregokolwiek z elementów
Środowiska

Pocztowego

działającego

na

platformie

sprzętowo-programowej Wykonawcy.
Strategia Backupów

wytyczne i procedury służące wykonywaniu i odtwarzaniu
zapasowych kopii danych przetwarzanych w Środowisku
Pocztowym

–

przygotowane

przez

Wykonawcę

w

uzgodnieniu z Zamawiającym.
Środowisko Pocztowe

jest to Oprogramowanie, dostępne i wykorzystywane na
rynku, wraz z Elementami Autorskimi oraz Sprzętem,
zapewniające wsparcie procesów Zamawiającego zgodnie z
zakresem zawartym w OPZ oraz zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w SIWZ, do korzystania z którego
Zamawiający jest uprawniony na podstawie licencji.

Umowa
Uprawniony podmiot

Usługi Serwisu

niniejsza Umowa.
każda osoba fizyczna lub prawna pozostająca w relacji z
Zamawiającym w związku z prowadzoną przez NCBR
działalnością
ustawową.
W
rozumieniu
Umowy,
Uprawnione podmioty są Użytkownikami Końcowymi, jeśli
zapis Umowy nie precyzuje, że chodzi o wyraźne
rozróżnienie Uprawnionego podmiotu od Użytkownika
Końcowego.
usuwanie przez Wykonawcę w ramach Opieki Technicznej
nieprawidłowości w działaniu Środowiska Pocztowego
(Wady),
a
także
podejmowanie
innych
działań
umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe korzystanie ze
Środowiska Pocztowego, zgodnie z dokumentacją i
specyfikacją Środowiska Pocztowego, na warunkach
wskazanych w Umowie, jak również podejmowanie działań
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zmierzających do zachowania Środowiska Pocztowego w
stanie niepogorszonym. Usługi Serwisu obejmują także
administrowanie Środowiskiem Pocztowym, a także
zarządzanie wprowadzaniem uprawnień Użytkowników
Końcowych na zlecenie Zamawiającego.
Usługi Upgrade

świadczenie w ramach Opieki Technicznej przez Wykonawcę
usług polegających po stronie Wykonawcy na informowaniu
Zamawiającego o każdej nowej wersji upgrade’u, update,
patch’a lub service pack’a Środowiska Pocztowego lub jego
elementów, które powstaną w okresie Opieki Technicznej, a
po stronie Zamawiającego prawo do korzystania z nich
wraz z ich wdrożeniem i zaimplementowaniem na żądanie

Wada

Zamawiającego.
wystąpienie stanu nieprawidłowego działania Środowiska
Pocztowego,
m.in.
wskutek
niedoskonałości
usług
Wykonawcy, Oprogramowania, Sprzętu, CPD lub elementów
Środowiska przekazywanych przez Wykonawcę w ramach
realizacji Umowy, mogąca przybierać jedną z trzech postaci:
a) Awaria/Awaria Środowiska Pocztowego - jest to
zatrzymanie
lub
zakłócenie
działania
Środowiska
Pocztowego, uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z
przeznaczeniem. Awarią jest całkowite zaprzestanie działania
elementu składowego Środowiska Pocztowego, krótkotrwałe
ale częste zakłócenia pracy elementu Środowiska
Pocztowego, uszkodzenia danych, spadek wydajności, co
najmniej o połowę, ograniczenie możliwości logowania się do
Środowiska Pocztowego przez Użytkowników itp;
b) Błąd - oznacza zakłócenie pracy Środowiska
Pocztowego,
ograniczające
lub
utrudniające
jego
użytkowanie, wymuszające na Użytkowniku Końcowym
dodatkowy nakład pracy;
c) Usterka - to zakłócenie pracy Środowiska Pocztowego,
wpływające na jego funkcjonalność, ale nie powodujące
ograniczeń Środowiska Pocztowego w zakresie wspierania
procesów biznesowych Zamawiającego lub niewielki (do
10%) spadek wydajności. Usterki nie wymuszają na
Użytkownikach Końcowych dodatkowych czynności.

Zgłoszenie Serwisowe

Informacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego
dotycząca potrzeby wykonania czynności administratorskich,
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a także innych zdarzeń, których obsługa należy
Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.
Wdrożenie

do

§ 2.

wszelkie świadczenia Wykonawcy będące przedmiotem
Umowy, których rezultatem będzie dostarczenie Środowiska

Prze

Pocztowego spełniającego wymogi Zamawiającego, opisane

dmi

w SIWZ, Umowie i OPZ. W ramach wdrożenia Wykonawca

ot

wydzierżawia

serwery

i

przygotowuje

infrastrukturę

techniczną, instaluje Środowisko Pocztowe, a następnie
dokonuje migracji dotychczasowych zasobów pocztowych

Um
owy

do nowego Środowiska Pocztowego. Zakończenie Wdrożenia 1. N
potwierdza podpisany przez Strony Protokół Odbioru
a
Końcowego.

m
ocy niniejszej Umowy, a przy tym zgodnie z jej treścią i warunkami, Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia i Wdrożenia u Zamawiającego Środowiska Pocztowego, składającego się z
gotowego, zunifikowanego, wdrożonego i eksploatowanego na rynku oprogramowania do obsługi
poczty elektronicznej oraz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego jego funkcjonowania, który
w dniu złożenia Oferty spełnia, co najmniej wszystkie wymagania krytyczne, określone w SIWZ,
a także Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania Środowiska Pocztowego

do potrzeb

Zamawiającego określonych w OPZ oraz świadczenia Hostingu i Opieki Technicznej.
Na Przedmiot Umowy składają się następujące usługi Wykonawcy:
1.1. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu serwery oraz zasoby dyskowe wraz z
infrastrukturą techniczną,
1.2. instalacja oprogramowania niezbędnego do uruchomienia Środowiska Pocztowego przy
wykorzystaniu

najnowszej

wersji

oprogramowania

Microsoft

Exchange

Server,

konfiguracja ich pod potrzeby NCBR (dalej zwanego Centrum),
1.3. migracja kont pocztowych z dotychczasowego serwera pocztowego (Novell GroupWise 12)
do nowego: MS Exchange Server,
1.4. po zakończeniu migracji Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego wsparcia Środowiska Pocztowego przez okres 46 miesięcy, na które
składają się następujące usługi realizowane w zakresie i na zasadach opisanych Umową:
a) Opieka

Techniczna

obejmująca

Usługi:

Serwisu,

Technicznego, administracji Środowiskiem Pocztowym,
b) Hosting części Środowiska Pocztowego.
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§ 3. Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, zasoby
personalne (Personel Wykonawcy), techniczne i technologiczne, a także możliwości prawne i
organizacyjne potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób:
1.1. zgodny z postanowieniami Umowy, w tym, wymogami przewidzianymi obowiązującymi
przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
1.2. zapewniający

spełnianie

przez

Środowisko

Pocztowe

wymogów

krytycznych

i

funkcjonalnych określonych przez NCBR;
1.3. z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty;
1.4. zgodny z aktualnym stanem wiedzy technicznej.
2. Dodatkowo Wykonawca oświadcza i zapewnia, że według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie
zostało wszczęte, ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe, w tym upadłościowe albo
naprawcze, administracyjne lub egzekucyjne, które uniemożliwiałoby wykonanie w całości albo
w części niniejszej Umowy przez Wykonawcę, jak też według jego najlepszej wiedzy nie
zachodzą obiektywne przesłanki pozwalające stwierdzić możliwość wszczęcia takiego
postępowania.
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać Wdrożenia Środowiska Pocztowego i świadczyć usługi
Opieki Technicznej i Hostingu z zachowaniem profesjonalnej staranności, dążąc do docelowego
korzystania przez Zamawiającego z rozwiązania informatycznego:
3.1. nowoczesnego oraz rozwojowego;
3.2. zabezpieczającego poufność i bezpieczeństwo danych;
3.3. gwarantującego stabilną pracę;
3.4. otwartego, skalowalnego oraz umożliwiającego łatwą integrację z innymi systemami.
4. Wykonawca zobowiązuje się do Wdrożenia Środowiska Pocztowego oraz świadczenia usług
Opieki Technicznej i Hostingu z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych standardów
profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej
wiedzy i doświadczenia. W ramach Wdrożenia, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną
zgodność Środowiska Pocztowego ze strukturami organizacyjnymi NCBR, integrację i migrację
danych z innych systemów eksploatowanych w NCBR, oraz zapewnić możliwość zgodnej z
prawem obowiązującym na terenie Polski, eksploatacji Środowiska Pocztowego, w tym w
szczególności zgodność z przepisami prawa wymienionymi w OPZ. Ocena zgodności Środowiska
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Pocztowego z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie dokonywana
przez Zamawiającego w oparciu o stan istniejący w chwili zgłoszenia gotowości Środowiska
Pocztowego do odbioru końcowego i sporządzenia Protokołu Końcowego Odbioru.
5. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie wdrożonego,
w pełni funkcjonalnego Środowiska Pocztowego, który będzie obsługiwany przez odpowiednio
licznych Kluczowych użytkowników oraz wykorzystywany przez Użytkowników Końcowych.
Wykonawca oświadcza dalej, że jest świadomy, że w związku z tym jest odpowiedzialny za
wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności związanych z
Wdrożeniem oraz świadczeniem usług Opieki Technicznej oraz usług Hostingu, objętych
zakresem Umowy, chyba że wykonanie takich prac leży po stronie Zamawiającego, zgodnie z
postanowieniami Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowa realizacja Wdrożenia ma kluczowe
znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę z jego
winy, będzie on ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych Umową, a w przypadku
braku takich uregulowań w Umowie – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
oraz będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie
okażą się niezbędne do wykonania Wdrożenia.
7. Wykonawca zapewnia, że Środowisko Pocztowe dostarczane w ramach Wdrożenia wraz z
usługami Hostingu i Opieki Technicznej są odpowiednio wydajne i w pełni wystarczające do
prawidłowego i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, sprawnego
działania. W wypadku, gdy w czasie realizacji Umowy zostanie stwierdzone, iż Środowisko
Pocztowe działa niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt
dostosuje Środowisko Pocztowe, tak by działało zgodne z wymogami OPZ i Umowy.

§ 4. Podstawowe zasady współpracy stron przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Środowisko Pocztowe będzie działało zgodnie z
określonymi w OPZ oraz Umowie parametrami. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że Środowisko
Pocztowe, w tym Oprogramowanie i Elementy Autorskie, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw
osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz będzie posiadać
wszelkie niezbędne certyfikaty i licencje.
2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego
wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym
praw autorskich, powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego, zgodnie z Umową, ze
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Środowiska Pocztowego, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich
kroków faktycznych i prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi
roszczeniami, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o
zgłoszonych roszczeniach, przekaże mu posiadane przez niego informacje i dokumenty związane
z takim roszczeniem, ewentualnie umożliwi Wykonawcy wstąpienie w miejsce Zamawiającego w
postępowaniu sądowym, nie uzna takich roszczeń bez pisemnej zgody Wykonawcy. Przez
„należytą ochronę” Strony rozumieją niedopuszczenie do poniesienia przez Zamawiającego
szkody wynikającej ze zgodnego z Umową korzystania ze Środowiska Pocztowego.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób
trzecich, wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory
użytkowe i przemysłowe, w związku z Przedmiotem Umowy, pozostające w związku z
korzystaniem ze Środowiska Pocztowego zgodnie z Umową.
4. Wykonawca oświadcza, iż żaden z elementów wdrażanego Środowiska Pocztowego, objętego
Opieką Techniczną i usługą Hostingu przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, nie będzie
posiadać

mechanizmów

umożliwiających

przekazywania

bez

wiedzy

Zamawiającego

jakichkolwiek danych poza Środowisko Pocztowe, ponad dane przekazywane ze Środowiska,
zgodnie z jego przeznaczeniem i Dokumentacją Techniczną. Przekazywanie jakichkolwiek
danych poza Środowisko Pocztowe wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod
rygorem nieważności.
5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w jego majątku, w szczególności
w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych
środkach technicznych w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub zaniechał działania, do
którego był zobowiązany lub nie dochował należytej staranności.
6. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe w skutek wypadku, niewłaściwego użytkowania
lub korzystania ze Środowiska Pocztowego przez Zamawiającego w sposób niezgodny z
Dokumentacją Techniczną.
7. Wykonawca w ramach realizacji Umowy w zakresie Wdrożenia i Opieki Technicznej jest
zobowiązany do informowania Zamawiającego o aktualizacjach i o nowych wersjach
Oprogramowania udostępnianych przez jego producentów, i na wniosek Zamawiającego do ich
implementacji w Środowisku Pocztowym w ustalonym trybie i harmonogramie, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
8. Wykonawca, w ramach realizacji Umowy w zakresie Wdrożenia i przewidzianego w niej
wynagrodzenia, zobowiązuje się do wprowadzania zmian w Środowisku Pocztowym
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wynikających ze zmiany przepisów prawa, które muszą być uwzględnione w Środowisku
Pocztowym dla zapewnienia jego zgodności z obowiązującym prawem, o ile ich wprowadzenie
nie będzie skutkowało istotnym zaangażowaniem Personelu Wykonawcy, przekraczającym [100]
roboczogodzin dla każdorazowej zmiany w Środowisku Pocztowym w wyniku zmiany przepisów
prawa. W pozostałych przypadkach wprowadzenie przedmiotowych zmian nastąpi na podstawie
aneksu do Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Wdrożenia w sposób nie powodujący
zaprzestania pracy żadnego z systemów informatycznych używanych przez Zamawiającego, jak
też zaprzestania lub istotnego zakłócenia działalności Zamawiającego w innych obszarach, poza
uzasadnionymi, obustronnie uzgodnionymi wcześniej przypadkami.
10. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich
dokumentów i specyfikacji przekazywanych drugiej Stronie, a także za nieterminowe i nierzetelne
wykonywanie przydzielonych jej pracownikom lub współpracownikom zadań.
11. Zadaniem Wykonawcy jest możliwie szeroka ochrona interesów Zamawiającego, w szczególności
w zakresie zapewnienia prawidłowego Wdrożenia Środowiska Pocztowego, Opieki Technicznej i
Hostingu - umożliwiających jego ekonomiczne i zgodne z prawem użytkowanie.
12. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, na zasadach określonych w Umowie i
doprecyzowanych w Dokumencie Zarządczym, informować o stanie realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczególności o przypadkach wystąpienia wątpliwości, co do sposobu jego wykonania
lub ryzyka powstania opóźnień.
13. Wykonując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z
postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej, a przy tym dokładając należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru wykonywanej działalności.
14. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy wyłącznie przy pomocy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a w przypadkach, gdy wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa, legitymujących się aktualnymi uprawnieniami, licencjami,
pozwoleniami lub certyfikatami. Ponadto Wykonawca zapewni, aby wszystkie wymogi, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym spełniali wszyscy jego podwykonawcy realizujący część
Przedmiotu Umowy, a także osoby, którymi ci podwykonawcy się posługują.
15. W toku realizacji Umowy, Wykonawca może korzystać z podwykonawców, przy zachowaniu
następujących warunków:
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15.1. Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o osobie podwykonawcy i zakresie
powierzonych mu prac w ramach Przedmiotu Umowy na [14] Dni Roboczych przed
powierzeniem mu przedmiotowych prac.
15.2. Skorzystanie ze świadczeń podwykonawców zostało przewidziane w Ofercie Wykonawcy.
15.3. W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za
własne działania lub zaniechania, zapewniając, iż podwykonawca spełniać będzie wymogi
Zamawiającego przewidziane dla Personelu Wykonawcy.
15.4. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie w
jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając
jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.
16. Zamawiający ma prawo bezpośrednio nadzorować sposób wykonywania i stan zaawansowania
prac związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że sposób wykonania Przedmiotu
Umowy będzie podlegać kontroli przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w Umowie.
Oznacza to w szczególności obowiązek Wykonawcy do oceny zasadności poleceń, wskazówek i
zaleceń przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie zgodności wykonania prac z Przedmiotem
Umowy i przepisami, i niezależnie od uznania ich słuszności lub trafności – obowiązek ich
uwzględnienia w sposobie realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienia stosowania się do tych
poleceń, wskazówek i zaleceń przez podwykonawców. W razie kwestionowania przez
Wykonawcę, słuszności lub trafności wskazówek lub zaleceń, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego pisemnego uzasadnienia stanowiska.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposoby, metody, techniki, kolejność prac lub
procedury zastosowane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
Nieprzeprowadzenie przez Zamawiającego kontroli lub inspekcji, nieprzedstawienie swoich uwag
nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków i w żaden sposób nie zwalnia go od
odpowiedzialności za kompletne, prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszej Umowy.
19. Strony mogą zrzec się dowolnych praw zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z jej
naruszeniem jedynie na piśmie z podpisami prawnie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy
lub Zamawiającego.
20. Dokumenty w trakcie realizacji Umowy:
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20.1. Wszystkie dokumenty, powstające w trakcie realizacji Umowy, wymieniane między
Stronami w ramach jej realizacji, wymagające zaakceptowania przez Strony sporządza się,
o ile Dokument Zarządczy nie będzie stanowić inaczej, w formie pisemnej, w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, w terminie określonym odpowiednio w
Dokumencie Zarządczym lub Projekcie Technicznym, chyba, że inny termin wynika z
Umowy.

Każdy

egzemplarz

powinien

być

podpisany

przez

upoważnionego

przedstawiciela każdej ze Stron. Za datę doręczenia przyjmuje się datę doręczenia pisma w
formie papierowej, z zastrzeżeniem ust. 24.
20.2. Odmowa zaakceptowania przez Stronę dokumentu stwierdzającego wykonanie lub
dokumentu stwierdzającego przyjęcie do wykonania określonej czynności lub pracy
wymaga pisemnego uzasadnienia.
20.3. Dokumenty lub powiadomienia powstające w trakcie realizacji Umowy, wymieniane
między Stronami w ramach jej realizacji, ale niewymagające zaakceptowania przez
Strony, mogą być w formie elektronicznej, o ile wyraźne postanowienia Umowy nie
stanowią inaczej. Dokumenty lub powiadomienia będą kierowane bezpośrednio do
właściwego Koordynatora.
21. Z zastrzeżeniem ust. 20.3, wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związana z
realizacją Umowy, winna być kierowana na piśmie na adresy do doręczeń Stron, którymi na dzień
zawarcia Umowy są:
21.1. dla NCBR:
ul. Nowogrodzka 47 a; 00- 695 Warszawa
21.2. dla Wykonawcy:
ul. ……………………………………..; ……………………………..
22. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie
drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni
prawidłowo wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.
23. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do niniejszego paragrafu
traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku:
23.1. odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana,
23.2. nie podjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo awizowania przesyłki.
24. W sytuacjach określonych w ust. 22 oraz 23, korespondencja traktowana będzie jako doręczona w
dniu jej wysłania.
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§ 5. Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą
poprzez:
1.1. informowanie

Wykonawcy

o

zamiarach

wprowadzenia

zmian

organizacyjnych

u

Zamawiającego, mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy,
1.2. zapewnienie upoważnionym pracownikom Wykonawcy lub jego współpracownikom wstępu
na teren swojej siedziby w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz
możliwości pracy w godzinach pracy Zamawiającego, w tym zapewnienia:
c) koniecznego dostępu do źródeł informacji, osób, dokumentów niezbędnych do
prawidłowego i należytego wykonania prac objętych Umową w zakresie, w jakim
Zamawiający takimi osobami, dokumentami lub informacjami dysponuje lub,
które może uzyskać;
d) koniecznego

dostępu

do

stanowisk

komputerowych,

niezbędnych

do

prawidłowego i należytego wykonania prac objętych Umową, w szczególności
Wdrożenia Środowiska Pocztowego;

1.3. niezwłoczne odpowiadanie na wnioski o wprowadzenie określonych procedur, wnioski o
podanie informacji, raporty na temat problemów występujących w trakcie realizacji
Umowy w uzgodnionych każdorazowo terminach. W przypadku, gdy nie są podane
konkretne terminy należy odpowiedzieć na piśmie w ciągu [5] Dni Roboczych na wnioski
o podanie informacji licząc od dnia otrzymania danego wniosku;
1.4. zapewnienie dostępu i możliwości zapoznania się Wykonawcy ze wszystkimi przepisami i
regulaminami obowiązującymi u Zamawiającego, które mają zastosowanie w realizacji
Przedmiotu Umowy.
§ 6. Termin wykonania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat od dnia jej podpisania.
2. Szczegółowy termin realizacji Wdrożenia opisywać będzie Harmonogram Wdrożenia. Wdrożenie
zostanie zakończone nie później niż w terminie [2] miesięcy od daty podpisania Umowy, z
zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych wyraźnie w Umowie.
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3. Świadczenie usług Opieki Technicznej i Hostingu rozpocznie się wraz z odbiorem Wdrożenia,
opisanego w Harmonogramie Wdrożenia i świadczone będzie do końca trwania czasu zawarcia
umowy określonego w ust. 2.

§ 7. Wdrożenie Środowiska Pocztowego

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Środowiska Pocztowego wraz z infrastrukturą
techniczną oraz jego instalacją (w CPD, z którego będzie świadczona Usługa Hostingu oraz w
lokalizacji Zamawiającego), integracją, parametryzacją i konfiguracją oraz przyznaniem
uprawnień do korzystania z niego – na warunkach wskazanych w Umowie oraz Załącznikach do
Umowy.
2. Zakres Wdrożenia określa Umowa z załącznikami oraz Dokument Zarządczy i Projekt
Techniczny.
3. Wykonawca dokona Wdrożenia w terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia.
4. Wdrożenie Środowiska Pocztowego składać się będzie w szczególności z następujących
elementów:
4.1. opracowania Dokumentu Zarządczego;
4.2. przeprowadzenia dokładnej analizy przedwdrożeniowej wymagań i aktualnego stanu
procesów Zamawiającego;
4.3. wykonania Projektu Technicznego, co do którego wymagania zostały określone w Załączniku
nr 1;
4.4. udzielenia przez Wykonawcę licencji Zamawiającemu lub pośredniczenia przez Wykonawcę
przy zawarciu umowy licencyjnej przez Zamawiającego do Oprogramowania oraz
udzielenia przez Wykonawcę licencji Zamawiającemu do Elementów Autorskich, w
zakresie przewidzianym Umową;
4.5. dostosowania do potrzeb Zamawiającego Środowiska Pocztowego, którego cechy zostały
określone w Załączniku nr 1;
4.6. integracji Środowiska Pocztowego i migracji danych ze wskazanych w Załączniku nr 1
systemów pocztowych eksploatowanych przez Zamawiającego, a także systemów
zewnętrznych wymienionych w Załączniku nr 1;
4.7. wykonania Dokumentacji Technicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
5. W przypadku, gdy przed zgłoszeniem Środowiska Pocztowego do odbioru wejdą w życie
regulacje prawne wpływające na zgodne z prawem wykorzystanie przez Zamawiającego
Środowiska lub regulacje te będą w okresie pomiędzy publikacją a wejściem w życie (vacatio
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legis), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz informacji o konsekwencjach ich
niezaimplementowania w Środowisku Pocztowym. Na podstawie tego wykazu Zamawiający
wskaże:
5.1. przepisy, które muszą zostać uwzględnione w Środowisku Pocztowym przed jego odbiorem;
w razie konieczności Strony uzgodnią odpowiednie przesunięcie Harmonogramu
Wdrożenia;
5.2. przepisy, które mogą zostać uwzględnione w Środowisku Pocztowym w ramach późniejszych
prac lub w ramach Opieki Technicznej, określając jednocześnie nieprzekraczalny termin
ich uwzględnienia; niedotrzymanie terminu będzie traktowane jako niewykonanie prac lub
obowiązków gwarancyjnych, z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za Wdrożenie, zobowiązuje się do wprowadzenia
zmian w Środowisku Pocztowym, o których mowa w ust. 5.1, o ile ich wprowadzenie nie
będzie skutkowało istotnym, przekraczającym [100] roboczogodzin dla każdorazowej
zmiany w Środowisku Pocztowym w wyniku zmiany przepisów prawa, zaangażowaniem
Personelu Wykonawcy.

§ 8. Dokument Zarządczy

1. Wdrożenie realizowane będzie w sposób zapewniający Zamawiającemu funkcjonalności i
wymagania określone w Umowie oraz doprecyzowane w Dokumencie Zarządczym i Projekcie
Technicznym.
2. Dokument Zarządczy zostanie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę do akceptacji w
terminie do [10] Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy. Strony uzgodnią zapisy Dokumentu
Zarządczego w ciągu do [15] Dni Roboczych od daty przedstawienia go do akceptacji
Zamawiającemu.
3. Wykonawca zapewni zgodność Dokumentu Zarządczego oraz Projektu Technicznego z
wymaganiami określonymi w Umowie (lub w Umowie i SIWZ), przy czym zapisy
doprecyzowujące jedynie sposób realizacji wymagań nie będą stanowić w ocenie Stron zmiany
powodującej konieczności sporządzenia aneksu do Umowy.
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4. Nieuwzględnienie choćby jednego wymagania Umowy w wyżej wymienionych dokumentach, bez
uzgodnienia z Zamawiającym w formie aneksu do Umowy, stanowić będzie podstawę do
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przewidzianymi w Umowie konsekwencjami.
Przed odstąpieniem od Umowy z powyższego powodu, Zamawiający wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin [5] Dni Roboczych na uwzględnienie przedmiotowych wymagań.
5. Zapisy Umowy, Dokumentu Zarządczego i Projektu Technicznego będą brane pod uwagę przy
ocenie należytego wykonania Wdrożenia przez Wykonawcę.
6. Świadczenie usług Hostingu i Opieki Technicznej w Środowisku Pocztowym (ew. usług w ramach
gwarancji) odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 9. Zarządzanie realizacją Umowy

1. W terminie do [10] Dni Roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca
zobowiązuje się powołać Personel Wykonawcy, który będzie działał zgodnie z Dokumentem
Zarządczym. Personel Wykonawcy będzie kierowany przez Koordynatora Wykonawcy.
2. Powołany przez Wykonawcę Personel Wykonawcy będzie posiadał kwalifikacje określone w
załączniku nr 5 do Umowy.
3. Kwalifikacje Personelu Wykonawcy zostaną zweryfikowany na podstawie przedstawionej historii
zawodowej i doświadczenia każdego z członków Personelu Wykonawcy oraz na podstawie
przedstawionych certyfikatów.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane jako Personel Wykonawcy nie zostaną przez
niego odsunięte od realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny i uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Koordynatora Zamawiającego. Zamawiający zostanie każdorazowo pisemnie
poinformowany, z [14] dniowym wyprzedzeniem, o dokonaniu jakichkolwiek zmian w Personelu
Wykonawcy. Zmiana nie może skutkować powierzeniem realizacji Przedmiotu Umowy (jego
części) osobie o gorszych kwalifikacjach niż osoba zastępowana. Termin powyższy nie ma
zastosowania w wyjątkowych, nagłych i nieprzewidzianych zmianach Personelu Wykonawcy
noszących znamiona siły wyższej.
5. Strony ustalają, że wszelkie informacje, uwagi związane z wykonywaniem Umowy w zakresie
Wdrożenia, a kierowane do drugiej Strony, będą przekazywane na ręce Koordynatora tej Strony.
Uwagi dotyczące wykonywania Umowy w zakresie Usługi Opieki i Hostingu będą przekazywane
na ręce Koordynatora.
6. Do

zarządzania

operacyjnego

Umową,

Strony

Zamawiającego i Wykonawcy.
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7. Na Koordynatorów Strony wyznaczają:
7.1. Po

stronie

Zamawiającego:

Pan/i

…………………………………………….;

email

…………………………………………….; tel. +48 …………………………..
7.2. Po

stronie

Wykonawcy:

Pan/i

…………………………………………………;

mail:

…………………………………………….; tel. +48 …………………………...
przy czym zmiana wskazanych osób nie stanowi zmiany Umowy, ale musi być przekazana
na piśmie drugiej stronie z przynajmniej [14] dniowym wyprzedzeniem. Termin powyższy
nie ma zastosowania w wyjątkowych, nagłych i nieprzewidzianych zmianach noszących
znamiona siły wyższej. Zmiana Koordynatora po stronie Wykonawcy wymaga pisemnego
potwierdzenia otrzymania tej informacji przez Zamawiającego.

8. Koordynatorzy odpowiadają w szczególności za:
8.1. terminowe wykonywanie prac;
8.2. kontakty, w tym także korespondencję między Stronami;
8.3. przekazanie informacji o wykonanych pracach do odbioru;
8.4. zapewnienie dostępu do zasobów niezbędnych do przeprowadzenia projektu (osób i
dokumentów);
8.5. formalny odbiór prac.
9. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Koordynatora Zamawiającego, okazać dokumenty
potwierdzające doświadczenie i referencje poszczególnych członków Personelu Wykonawcy, w
terminie do [3] Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania.
10. W przypadku niewłaściwej realizacji Umowy przez członka Personelu Wykonawcy lub
stwierdzenia jego niedostatecznych kwalifikacji, Koordynator Zamawiającego ma prawo zwrócić
się do Wykonawcy z uzasadnionym pisemnie wnioskiem o odsunięcie takiej osoby od realizacji
Umowy.
11. Po otrzymaniu przez Wykonawcę od Koordynatora Zamawiającego wniosku, o którym mowa w
ustępie poprzedzającym, Wykonawca, w terminie [3] Dni Roboczych od otrzymania ww. wniosku
ma obowiązek rozpoznać przedmiotowy wniosek zajmując stosowne stanowisko w tymże
zakresie. Jeśli wyjaśnienia Wykonawcy będą nieprzekonywujące, Zamawiający będzie
uprawniony żądać odsunięcia osoby wskazanej we wniosku. W takiej sytuacji Wykonawca
natychmiast odsunie wskazanego członka Personelu Wykonawcy od realizacji Umowy oraz
niezwłocznie, nie później niż w terminie [5] Dni Roboczych od żądania Zamawiającego, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, przedstawi do zatwierdzenia przez Koordynatora Zamawiającego
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propozycję nowego, spełniającego tożsame wymogi w zakresie kwalifikacji i doświadczenia,
jakie winien spełniać odsunięty członek Personelu Wykonawcy, członka Personelu Wykonawcy,
który miałby przejąć obowiązki członka personelu objętego wnioskiem o odsunięcie od realizacji
Umowy.
12. W każdym przypadku dokonania zmiany członka Personelu Wykonawcy w trakcie wykonywania
Umowy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka Personelu Wykonawcy obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
13. Wymiana poszczególnych osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy w trybie
określonym w Umowie, niezależnie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie będzie
powodować podwyższenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu
realizacji Umowy, ani zmiany terminów wykonania poszczególnych prac określonych w jej treści.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania członków Personelu
Wykonawcy oraz innych osób, które dopuścił do realizacji Umowy, jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
15. Szczegółowa lista osób wraz z zakresem ich kompetencji, należących do Personelu Wykonawcy
określona jest w Wykazie osób złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą.

§ 10.

Raportowanie

1. Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować na piśmie lub mailowo Koordynatora
Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z
wykonywaniem Umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które
mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Zamawiający jest zobowiązany
niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem
Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych przez Wykonawcę. Brak pisemnej
lub mailowej informacji o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z
wykonywaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od
odpowiedzialności za wynikające stąd skutki.

§ 11.

Gwarancja i obsługa gwarancyjna

1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i kompletności Środowiska
Pocztowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego §.
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2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Środowisko Pocztowe będzie działało zgodnie z
Parametrami określonymi w Umowie oraz jej Załącznikach i zobowiązuje się niezwłocznie
usuwać wszelkie ujawnione w okresie gwarancji Wady.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w szczególności następujące kategorie działań:
3.1. Zapewnienie stabilnej i wydajnej pracy Środowiska Pocztowego zgodnie z Parametrami
określonymi w Umowie.
3.2. Obsługę zawiadomień o Wadzie, których przedmiotem jest Wada i usuwanie Wad.
3.3. Zapewnienie aktualizacji Dokumentacji Technicznej, jeżeli ulegnie ona zmianie na skutek
podejmowanych w ramach gwarancji działań.
4. Organizacyjnie, zobowiązania z tytułu gwarancji Wykonawca będzie realizował na zasadach usług
świadczonych przez Wykonawcę w ramach Opieki Technicznej.
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Wady,
do przystąpienia do usuwania zgłoszonej Wady oraz do usunięcia zgłoszonej Wady z
zachowaniem czasów określonych dla usług Opieki Technicznej.
6. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia z tytułu
realizacji umowy, przez okres od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego
Środowiska Pocztowego do upływu dwunastego pełnego miesiąca kalendarzowego od tego dnia,
przy czym obsługę gwarancyjną uznaje się za zawieszoną w ww. okresie, w przypadku
współpracy Stron w zakresie Opieki Technicznej. Dla uniknięcia wątpliwości: wygaśnięcie (z
innych przyczyn niż upływ terminu określonego w § 6 ust.1) współpracy w zakresie Opieki
Technicznej w ww. okresie skutkuje obowiązkiem świadczenia przez Wykonawcę obsługi
gwarancyjnej od dnia zakończenia świadczenia usług Opieki Technicznej do końca okresu
objętego gwarancją określonego wyżej, ale nie dłużej niż do upływu terminu określonego w § 6
ust.1.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym §, do obsługi gwarancyjnej stosuje się (o ile trzeba
odpowiednio) postanowienia dotyczące Opieki Technicznej i świadczenia usług Hostingu.
8. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Elementy
Autorskie nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw
własności przemysłowej oraz będzie posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i licencje. W
związku z tym Wykonawca zobowiązuje się, że w powyższym zakresie żadna osoba nie będzie
dochodziła wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, co oznacza w szczególności:
8.1. obowiązek przystąpienia – o ile to prawnie możliwe – do toczących się przeciwko
Zamawiającemu postępowań,
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8.2. obowiązek zwolnienia Zamawiającego ze zobowiązań, w tym odszkodowań, kar i grzywien,
wynikających z zapadłych orzeczeń (ewentualnie zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot
zapłaconych przez Zamawiającego w razie braku takiego zwolnienia) oraz obowiązek
zwrotu

Zamawiającemu

wszelkich

kosztów

i

wydatków

poniesionych

przez

Zamawiającego w celu ochrony jego praw (w tym kosztów sądowych i kosztów pomocy
prawnej),
8.3. obowiązek wyrównania Zamawiającemu szkody wynikającej z konieczności wykonania
wynikających z zapadłych orzeczeń zobowiązań o charakterze osobistym.

§ 12.

Zapewnienie usług pocztowych w lokalizacji Zamawiającego oraz w Centrum
Przetwarzania Danych (Hosting)

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług Środowiska Pocztowego z poziomu
lokalizacji Zamawiającego oraz Centrum Przetwarzania Danych (w ramach Hostingu) w oparciu o
postawiony Sprzęt oraz Środowisko Pocztowe, oraz zapewnić konfigurację, parametryzację i
uruchomienie Sprzętu wraz ze Środowiskiem Pocztowym zgodnie z postanowieniami Umowy, w
szczególności w terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia i na zasadach określonych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego Załącznikiem numer 1 do Umowy.
2. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje Środowisko Pocztowe w zakresie niezbędnym do realizacji
Hostingu oraz świadczenia usług pocztowych w lokalizacji Zamawiającego. Zainstalowany
system operacyjny i Środowisko Pocztowe powinny posiadać zalecane przez producenta
uaktualnienia, w szczególności dotyczące zabezpieczeń.
3. Po wykonaniu wszystkich instalacji (w tym instalacji łączy z siecią LAN Zamawiającego)
związanych ze Sprzętem i Środowiskiem Pocztowym, gotowość usługi Hostingu oraz usług
pocztowych w lokalizacji Zamawiającego zostanie odebrana na podstawie Protokołu Odbioru
Końcowego.

§ 13.

Zobowiązania szczegółowe Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach usług Opieki Technicznej oraz Hostingu zobowiązuje się do zapewnienia
bezpieczeństwa, wydajności i Dostępności Środowiska Pocztowego zgodnie z zakresem usług
oraz Parametrami SLA określonymi w Załączniku nr 1 oraz Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń wynikających z regulacji normy ISO
27001 (lub równoważnych) oraz do stosowania ogólnie przyjętych „dobrych praktyk” w tym
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zakresie. W ramach realizacji Umowy Wykonawca przedstawi, nie później niż do dnia
zatwierdzenia przez Strony Dokumentu Zarządczego, stosowane przez siebie zasady
bezpieczeństwa zawierające co najmniej informacje wymienione w Załączniku nr 6 do Umowy.
3. Na potrzeby realizacji usług Hostingu i Opieki Technicznej Wykonawca zobowiązuję się także do
zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, nie później niż do dnia zatwierdzenia
przez Strony Dokumentu Zarządczego. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z
podwykonawcy w zakresie świadczenia usług Hostingu i Opieki Technicznej, Wykonawca
odpowiedzialny jest za zawarcie przez podwykonawcę z Zamawiającym umowy o powierzenie
przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poprawnego funkcjonowania Systemu Zgłoszeń.
5. Wykonawca zapewni niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną w celu umożliwienia
Kluczowym Użytkownikom zdalnej pracy w Środowisku Pocztowym za pośrednictwem
połączenia teleinformatycznego pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy a
siedzibą Zamawiającego za pośrednictwem łącza VPN zrealizowanego z wykorzystaniem sieci
Internet.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania backupów zgodnie z zapisami OPZ będącego
Załącznikiem nr 1 do Umowy.

§ 14.

Zobowiązania szczegółowe Zamawiającego

1. Zamawiający, w ciągu [3] Dni Roboczych od daty podpisania Umowy, powoła Kluczowych
użytkowników, uprawnionych do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych. Zmiany w powyższej
liście przekazywane będą przez Koordynatora Zamawiającego z [3] dniowym wyprzedzeniem
przed ich wejściem w życie i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
2. W przypadku usług świadczonych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający
obowiązany jest zapewnić Personelowi Wykonawcy w miejscu realizacji usługi odpowiednie
warunki dla ich wykonania, a w szczególności warunki określone przepisami BHP i PPOŻ.
3. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy informacji lub danych niezbędnych
Wykonawcy dla realizacji usług Opieki Technicznej i Hostingu.
4. Zamawiający określi zasady nadawania uprawnień dostępu do Środowiska Pocztowego
Użytkownikom Końcowym.

Strona 79 z 100

Oznaczenie sprawy: 37/13/PN
§ 15.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI OPIEKI TECHNICZNEJ

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia osobiście na rzecz Zamawiającego usług Opieki
Technicznej na zasadach i warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Strony zakładają możliwość realizacji usług Opieki Technicznej zdalnie za pośrednictwem łącz
transmisji danych chyba, że charakter Zgłoszenia Serwisowego wyklucza taką możliwość. Koszty
dostępu zdalnego ponosi Wykonawca.
3. W terminie do [5] Dni Roboczych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Strony
uzgodnią procedurę komunikacji w zakresie zarządzania nadawaniem uprawnień do Środowiska
Pocztowego na zlecenie Zamawiającego.
4. Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, określa szczegółowo Czas
Eksploatacji, Czas Reakcji, Czas Usunięcia, Okno Serwisowe oraz Parametry SLA.

§ 16.

WYŁĄCZENIE ZAKRESU USŁUG I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

1. Zakres Hostingu oraz Opieki Technicznej określają w sposób wyłączny postanowienia Umowy
oraz Opis Przedmiotu Zamówienia. W zakres usług Hostingu i Opieki Technicznej nie wchodzą w
szczególności:
1.1. wprowadzanie i zarządzanie danymi w Środowisku Pocztowym bez zgody Zamawiającego;
1.2. zapewnienie Pierwszego Poziomu Wsparcia Użytkownikom Końcowym Środowiska
Pocztowego;
1.3. określanie zasad nadawania uprawnień dostępu do informacji i zasobów informatycznych dla
Użytkowników Końcowych Środowiska Pocztowego;
1.4. administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, która nie wchodzi
bezpośrednio w skład platformy sprzętowo-programowej Środowiska Pocztowego (w tym
administrowanie stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi).
2. Usługi i działania określone w ustępie powyżej, a także inne usługi i działania nieobjęte zakresem
Umowy mogą być świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnej
umowy lub umów zawartych z Zamawiającym, na warunkach tam określonych.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonywanie Opieki Technicznej nie obejmuje w
szczególności:
3.1. nieprawidłowości w działaniu Środowiska Pocztowego wynikających z nieuprawnionej
ingerencji w kod Środowiska Pocztowego;
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3.2. nieprawidłowości wynikających z użytkowania Środowiska Pocztowego niezgodnie z jego
przeznaczeniem,
4. Wykonawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług Hostingu i Opieki Technicznej, które spowodowane było działaniem lub
zaniechaniem Zamawiającego lub działaniem wyłącznie siły wyższej.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści gromadzone przez Zamawiającego i nie
wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie.

§ 17.

System Zgłoszeń

1. Podstawą i warunkiem podjęcia przez Wykonawcę reakcji serwisowej oraz przystąpienia do
działań związanych z usunięciem Wady czy realizacją Zgłoszenia Serwisowego jest dokonanie
przez Zamawiającego prawidłowego Zgłoszenia Serwisowego na zasadach określonych
poniższymi postanowieniami.
2. W celu prowadzenia ewidencji i obsługi Zgłoszeń Serwisowych dotyczących Środowiska
Pocztowego, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zdalny dostęp do Systemu Zgłoszeń poprzez
przekazanie informacji umożliwiających zdalne połączenie i korzystanie z Systemu Zgłoszeń.
3. Zgłoszenia Serwisowe będą dokonywane przez upoważnionych przez Zamawiającego
Kluczowych

użytkowników

Środowiska

Pocztowego

oraz

Koordynatora

ze

strony

Zamawiającego.
4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych za pośrednictwem
Systemu Zgłoszeń. Jeżeli System Zgłoszeń nie będzie dostępny, Zamawiający zobowiązany jest
do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych telefonicznie lub mailowo na numery lub adresy e-mail
podane w Dokumencie Zarządczym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać
zgłoszenia drogą e-mail lub telefonicznie i ustalić z Wykonawcą sposób postępowania właściwy
dla tego konkretnego przypadku.
5. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzać przyjęcie Zgłoszenia Serwisowego, a także udzielać
odpowiedzi na Zgłoszenia Serwisowe oraz zamieszczać opis rozwiązania problemu objętego
Zgłoszeniem Serwisowym w ramach Systemu Zgłoszeń. W szczególnych przypadkach informacje
takie mogą zostać przesłane do Zamawiającego mailem lub udzielone telefonicznie, co jednak nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku bieżącej aktualizacji statusu Zgłoszenia Serwisowego w
Systemie Zgłoszeń.
6. Dodatkowe ustalenia niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Zgłoszenia Serwisowe lub
rozwiązania problemu objętego Zgłoszeniem Serwisowym mogą odbywać się pomiędzy Stronami
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z pominięciem Systemu Zgłoszeń, co jednak nie zwalnia Stron z obowiązku bieżącej aktualizacji
statusu Zgłoszenia Serwisowego w Systemie Zgłoszeń.
7. Zamawiający weryfikuje odpowiedzi i opisy rozwiązania umieszczone przez Wykonawcę w
Systemie Zgłoszeń, zależnie od swojej oceny,:
7.1. zamyka Zgłoszenie Serwisowe (akceptuje odpowiedź lub opis i potwierdza rozwiązanie
problemu);
7.2. dokonuje dodatkowych zapytań związanych ze Zgłoszeniem Serwisowym na zasadach
określonych powyższymi postanowieniami.
8. W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego akceptacji odpowiedzi lub rozwiązania
problemu oraz nie zadania dodatkowych pytań do przedstawionej odpowiedzi lub opisu
rozwiązania w terminie [10] Dni Roboczych, uważa się, że Zamawiający dokonał ich akceptacji, a
Wykonawcy przysługuje prawo oznaczenia w imieniu Zamawiającego faktu zaakceptowania
odpowiedzi lub rozwiązania w ramach Systemu Zgłoszeń (zamknięcie Zgłoszenia Serwisowego).

§ 18.

Dokumentacja

1. Wykonawca prowadzić będzie dokumentację prac wykonywanych w Środowisku Pocztowym
oraz w ramach Systemu Zgłoszeń, w której odnotowywane będą zdarzenia oraz działania mające
znaczenie dla bezpieczeństwa i Dostępności Środowiska Pocztowego, które zostaną zgłoszone
Wykonawcy lub przez Wykonawcę zauważone.
2. Strony zobowiązują się do przekazywania raportów i dokumentacji w języku polskim.
3. Strony dopuszczają możliwość powołania dodatkowych uregulowań mających na celu określenie
sposobu świadczenia Hostingu i Opieki Technicznej, zmierzających do jak najlepszej realizacji
postanowień Umowy. Aby uregulowania takie miały moc wiążącą dla Stron, muszą być
każdorazowo sporządzone w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
oraz być zatwierdzone i podpisane przez Koordynatorów Wykonawcy i Zamawiającego lub
przesłane drogą mailową i potwierdzone przez drugą Stronę. Niniejsze postanowienie stanowi
pełnomocnictwo udzielone aktualnym w danym czasie Koordynatorom każdej ze Stron
upoważniające do dokonywania w ich imieniu uzgodnień w opisanym powyżej zakresie. W celu
uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że pełnomocnictwa udzielone Koordynatorom nie
upoważniają do dokonywania zmian Umowy skutkujących zmianą wysokości Wynagrodzenia
Wykonawcy, zmianą zasad odpowiedzialności Stron, zmianą zasadniczego zakresu usług
świadczonych na podstawie Umowy, jak również nie upoważniają do składania w imieniu Stron
jakichkolwiek oświadczeń zmierzających do zakończenia Umowy.
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§ 19. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego do potrącenia kar umownych na zasadach
określonych w Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie łączne z
tytułu realizacji Umowy (za Wdrożenie oraz usługę Opieki Technicznej i Hosting) w
maksymalnej

kwocie

[……………………………..]

(słownie:

[……………………………………………………]) zł netto, […………………………] (słownie:
[……………………………………………………….]) zł brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. powyżej, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
Przedmiotu Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego
rozdziału.
4. Z tytułu Wdrożenia oraz należytego świadczenia Hostingu oraz usług Opieki Technicznej, w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Strony ustalają miesięczną stawkę
wynagrodzenia

w

kwocie

[………………………………………………….])

zł

[………………….]

(słownie:

netto,

(słownie:

[[………………….]

[………………………………………………….]) zł brutto.
Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Strony w Umowie, Wykonawca nie
jest uprawniony do żądania podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym.

5. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym § nie obejmuje kosztów
zestawienia i utrzymania łącz transmisji danych po stronie Zamawiającego. W przypadku
wykorzystywania połączenia VPN przez Internet, każda ze Stron pokrywa koszty generowane po
swojej stronie.
6. W okresie Wdrożenia, Zamawiający określa wysokość wynagrodzenia na podstawie dotrzymania
poszczególnych terminów określonych w Harmonogramie Wdrożenia i uwzględnieniu kar
umownych przewidzianych Umową. Informację o wysokości wynagrodzenia, po odliczeniu
należnych kar umownych, Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy do [5] dnia
roboczego miesiąca następującego po weryfikowanym miesiącu.
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7. W okresie świadczenia Hostingu oraz usług Opieki Technicznej, Zamawiający zobowiązany jest
do wyliczenia poziomu SLA do [5] dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, dla
którego wylicza się poziom SLA i przekazanie jego poziomu Koordynatorowi Wykonawcy.
8. Na podstawie wysokości należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w
ust. 4 i wysokości wyliczonego przez Zamawiającego poziomu SLA, Wykonawca wylicza
należną mu kwotę i na tej podstawie wystawia fakturę VAT.
9. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w wystawionej fakturze, w terminie do [21] dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
10. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę termin, o którym mowa w ust.
powyżej, zostanie ponownie naliczony, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
11. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy:
Konto: ……………………………………………………….
12. Faktura wystawiana przez Wykonawcę musi być wystawiona na:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
NIP 701-007-37-77
13. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
14. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, jeżeli taka
forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego.
15. W razie zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek
ustawowych.

§ 20.

LICENCJE

1.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1, zgodnie z
postanowieniami niniejszego §., udziela Zamawiającemu lub uzyska dla Zamawiającego
licencję na korzystanie z Oprogramowania oraz udziela licencji do Elementów
Autorskich, o ile powstały. Udzielenie licencji następuje z chwilą pierwszej instalacji lub
przekazania Zamawiającemu Środowiska Pocztowego.

2.

Z uwagi na cel Umowy Strony ustalają, iż ich intencją jest uprawnienie Zamawiającego do
korzystania ze Środowiska Pocztowego (Oprogramowania i Elementów Autorskich) w
zakresie wszelkich znanych i możliwych sposobów jego eksploatacji, zgodnie z jego
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przeznaczeniem. W związku z tym udzielenie licencji dotyczy wszelkich znanych pól
eksploatacji, w tym między innymi:
(a) dowolnego zwielokrotniania i tworzenia nowych egzemplarzy (kopii), niezależnie od
zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego
zwielokrotnienia, w tym wprowadzania do pamięci komputera i dowolnych form
przetwarzania w pamięci komputera;
(b) korzystania z nich na warunkach i w zakresie wskazanym w art. 74 i 75 Prawa
Autorskiego.
3.

Licencje udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, tj. uprawniają Zamawiającego do
korzystania z Oprogramowania i Elementów Autorskich zgodnie z jej treścią na terytorium
dowolnie wybranego państwa.

4.

Wypowiedzenie licencji na Oprogramowanie i Elementy Autorskie może nastąpić wyłącznie
z powodu naruszenia przez Zamawiającego warunków tej licencji. Wypowiedzenie licencji
może być dokonane jedynie po bezskutecznym upływie 3 miesięcznego terminu
wyznaczonego Zamawiającemu na zaprzestanie oraz usunięcia skutków naruszeń
warunków licencji. Wypowiedzenie licencji ma skutek natychmiastowy. W przypadku gdy
wypowiedzenie licencji nastąpi przed zakończeniem Wdrożenia, Umowa ulega
natychmiastowemu rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 21.

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony, za ewentualne
uchybienia w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy, w sytuacji, gdy będą one spowodowane
przyczynami obiektywnie niezależnymi, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet w
przypadku zachowania przez daną Stronę należytej staranności, stanowiącymi przypadki siły
wyższej.
2. Strona nie może skutecznie powoływać się wobec drugiej Strony na okoliczności, o których mowa
w ust. powyżej, jeżeli:
2.1. o zajściu okoliczności wskazanej w ust. 1, nie poinformowała drugiej Strony niezwłocznie,
przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym powzięła wiadomość o jej
zaistnieniu;
2.2. niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zajściu okoliczności wskazanej w ust. 1, nie podjęła
faktycznie i ekonomicznie możliwych działań, umożliwiających osiągnięcie celów
przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny sposób, niż wyraźnie przewidziany w
Umowie.
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§ 22.

Odpowiedzialność

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za następstwa swoich działań lub
zaniechań wynikłych w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania i
zaniechania osób lub podmiotów trzecich, z których pomocą będzie realizować obowiązki
wynikające z Umowy.
3. Odpowiedzialność oparta o instytucję kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
4. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 75% wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 19 ust. 1.

§ 23.

Kary Umowne

1. Z zastrzeżeniem pozostałych kar zastrzeżonych w treści Umowy, Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1.1. za przekroczenie terminów wykonania poszczególnych zadań określonych w Harmonogramie
Wdrożenia, w wysokości 0,1 % wynagrodzenie brutto określonego w § 19 ust. 1 Umowy,
za każdy dzień kalendarzowy zwłoki Wykonawcy;
1.2. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1 Umowy;
1.3. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 9 ust. 2 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 19 ust. 1 Umowy za każdego członka Personelu Wykonawcy;
1.4. w przypadku udokumentowanego faktu naruszenia zasad poufności, w wysokości 50 000,00
zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia;
1.5. w przypadku innego, niż w wypadkach powyżej wymienionych, nienależytego wykonania
Umowy, każdorazowo w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust.
1 Umowy, przy czym miesięczna suma kar z tego tytułu nie może przekroczyć 1%
wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 19 ust. 1.
2. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 19 ust.
1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary
umownej określonej w ust. 1.2.
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3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w zależności od wyboru Zamawiającego,
poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę
na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty.
4. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.

§ 24.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu
szkody osobowej (w tym śmierci) oraz z tytułu szkody rzeczowej w związku z wykonywaniem
Umowy wraz z OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług Umowy
opiewającą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 zł. Przedmiotowa ochrona
ubezpieczeniowa obowiązuje w dniu zawarcia Umowy i będzie obowiązywać do czasu
prawidłowego zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie szkody, które nie zostały objęte ubezpieczeniem lub nie zostały zrekompensowane,
zostaną pokryte przez Wykonawcę, zgodnie z zakresem jego odpowiedzialności i obowiązków
wynikających z Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że:
3.1. będzie okazywał na życzenie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczeń,
które musi posiadać zgodnie z Umową;
3.2. będzie zawierał umowy ubezpieczenia, które musi posiadać zgodnie z Umową, z
ubezpieczycielami cieszącymi się dobrą reputacją;
3.3. nie będzie dokonywał żadnych istotnych zmian w warunkach swoich ubezpieczeń bez zgody
Zamawiającego i powiadomi natychmiast Zamawiającego, jeśli ubezpieczyciel istotnie
zmieni warunki ubezpieczenia;
3.4. będzie pod każdym

względem

przestrzegał

wszystkich warunków każdej

polisy

ubezpieczeniowej, którą ma obowiązek posiadać na mocy Umowy.
4. Jeśli Wykonawca nie przedstawi dowodu posiadania ochrony ubezpieczeniowej, Zamawiający
może sam wykupić takie ubezpieczenie po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
przedstawienia dowodu ubezpieczenia w dodatkowym terminie 7 Dni Roboczych. Składki
zapłacone przez Zamawiającego z tego tytułu obniżą kwotę Wynagrodzenia.

§ 25.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku gdy:
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1.1. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż
[10] Dni Roboczych lub zaprzestał realizacji Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy
niż [30] dni – w każdym czasie do dnia, kiedy upływa termin związania Umową;
1.2. Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową, nienależycie, w realizowanych
pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy,
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu – w terminie [14] dni od bezskutecznego upływu terminu do zmiany sposobu
wykonania Umowy;
1.3. Wykonawca zleca wykonanie prac objętych umową osobie trzeciej z naruszeniem
postanowień Umowy – w terminie [30] dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn;
1.4. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze – w terminie [30] dni od dnia,
w którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy
z tej przyczyny;
1.5. zajdzie sytuacja określona w ust. 23 ust. 2 - w terminie [30] dni od dnia, w którym suma kar
umownych przekroczyła 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 19 ust. 1 Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust.
1:
3.1. Wykonawca i Zamawiający w terminie [10] Dni Roboczych od odstąpienia zobowiązują się
do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia
odstąpienia od Umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich
zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego;
4. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci uprawnienia do
naliczania kar umownych należnych z innego tytułu do czasu dokonania odstąpienia.

§ 26.

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
dopuszczalne są w granicach uregulowań art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy:
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2.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana skutkująca koniecznością zapewnienia
zgodności Środowiska Pocztowego ze zmienionym prawem;
2.2. w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w Umowie i załącznikach, wystąpi potrzeba
ujednolicenia postanowień Umowy, w celu jednoznacznej interpretacji postanowień
Umowy;
2.3. zostanie zakończona produkcja zaoferowanego Oprogramowania i możliwe jest dostarczenie
wersji aktualnie produkowanych, o parametrach odpowiadających wymogom technicznojakościowym lub lepszych od wycofanych, z zachowaniem ceny z pierwszej oferty;
2.4. pojawi się na rynku Oprogramowanie nowszej generacji, nieistniejące w chwili podpisywania
Umowy o parametrach odpowiadających wymogom techniczno – jakościowym lub
lepszym od zaoferowanego, nie powodującym zwiększenia kwoty wynagrodzenia za
realizację Umowy;
W powyższych przypadkach zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych
do dostosowania Przedmiotu Umowy do przyczyny stanowiącej podstawę do zmiany
umowy.

§ 27.

Obowiązki związane z rozwiązaniem Umowy

3. W przypadku zakończenia świadczenia usług Hostingu i Opieki Technicznej Wykonawca:
3.1. przekaże Zamawiającemu pełną i aktualną Dokumentację Techniczną Środowiska
Pocztowego wraz z ostatnim pełnym backupem danych wykonanym następnego dnia po
dniu zakończenia świadczenia usług Hostingu oraz obrazem maszyn (pełną specyfikacją
sprzętu i oprogramowania na którym pracuje Środowisko Pocztowe wraz z kompletem
parametrów

konfiguracyjnych,

w

szczególności

obrazy

maszyn

wirtualnych

-

samodzielnych środowisk w systemie operacyjnym, które zachowują się jak osobne
komputery

oraz

pełna

specyfikacja

wykorzystywanych

systemów

i

aplikacji

bazodanowych) wykonanym w dniu generowania backup'u, o którym mowa w niniejszym
punkcie,
3.2. na okres uruchomienia Środowiska Pocztowego w nowym środowisku, Wykonawca zapewni
wsparcie na (min. 1 miesiąc) inżyniera wspomagającego Zamawiającego w uruchomieniu
Środowiska Pocztowego w nowym środowisku,
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3.3. usunie bazy danych Środowiska Pocztowego oraz samo Środowisko Pocztowe z platformy
sprzętowo-programowej stanowiącej własność Wykonawcy, a także z wszystkich
nośników pozostających w gestii Wykonawcy wraz z dokumentacją,
3.4. o ile nie postanowiono wyraźnie odmiennie w treści Umowy, zawarcie Umowy nie ma
wpływu na pozostałe umowy zawarte pomiędzy Stronami i wynikające z nich prawa i
obowiązki oraz zobowiązania Stron.

§ 28.

Postanowienia dotyczące poufności

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji usług objętych Umową stosuje zalecenia normy ISO
27001 lub równoważnej.
2. Strony zobowiązują się:
2.1. zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje, w szczególności informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące
drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, a także dane
osobowe Zamawiającego otrzymane przez Wykonawcę w ramach Umowy,
2.2. nie kopiować, nie powielać, w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać ani nie
wykorzystywać jakiejkolwiek części określonych w ust. 2.1 informacji dla innych celów
niż wynikają z niniejszej Umowy,
2.3. podjąć stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji określonych
w ust. 2.1 i ich źródła zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, dotyczą również wszelkich informacji wprowadzonych
do lub znajdujących się w Środowisku Pocztowym, dotyczących innych podmiotów niż
Wykonawca lub Zamawiający, w szczególności podmiotów korzystających ze statutowej
działalności Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 2 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od
każdej ze Stron, które:
4.1. są opublikowane, znane i lub urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania
postanowień niniejszej Umowy,
4.2. są powszechnie znane lub zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia
jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu,
4.3. zostały ujawnione organom rządowym, administracyjnym, sądowym lub do publicznej
wiadomości z uwagi na decyzje lub wymogi prawne.
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5. Klauzula o zachowaniu poufności przekazywanych informacji wiąże każdą ze Stron przez czas
obowiązywania Umowy, a także po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu albo odstąpieniu od
niej przez okres 5 lat od wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń.
6. Wszystkie dane uzyskane w trakcie realizacji Umowy, po zakończeniu realizacji części
Przedmiotu Umowy, do którego były potrzebne – zostaną trwale usunięte przez Wykonawcę,
łącznie z nośnikami, na których zostały przekazane.

§ 29.

Rozwiązywanie sporów

1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą Umową, a w
szczególności:
1.1. sporu dotyczącego istnienia, ważności lub skuteczności Umowy lub jej poszczególnych
postanowień,
1.2. sporu dotyczącego treści postanowień Umowy,
1.3. sposobu realizacji Umowy.
2. Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania,
w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji.
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu w terminie miesiąca
od dnia rozpoczęcia negocjacji, o których mowa w ust. 1, sądem właściwym do jego
rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla NCBR. Miesięczny termin, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia doręczenia pozywanej Stronie wezwania do
rozpoczęcia negocjacji.

§ 30.

Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne
lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 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 zobowiązane będą 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. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub
bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przystąpić
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do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny
będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji,
o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków
przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.

§ 31.

Wyłączność Umowy

Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, bądź porozumienia, wyrażone w formie
pisemnej lub ustnej pomiędzy Stronami.

§ 32.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W
szczególności nie zmieniają niniejszej Umowy jakiekolwiek zastrzeżenia w dokumentach, w tym,
w potwierdzeniach przyjęcia dostawy, protokołach odbioru, fakturach, jeżeli wyraźnie nie
wskazano, iż mają one mieć taki skutek. Strony wykluczają możliwość milczącego przyjęcia
oferty, która zmieniałaby postanowienia niniejszej Umowy, jak również możliwość przyjęcia
oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień.
2. Umowa została sporządzona w języku polskim, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po 1
(jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
3. Integralną część niniejszej Umowy, stanowią następujące Załączniki:
3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1. Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z SIWZ.
3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2. Oferta Wykonawcy.
3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4. Wzór „Porozumienie w Sprawie Powierzenia Przetwarzania Danych
Osobowych”

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Strona 92 z 100

Oznaczenie sprawy: 37/13/PN
Załącznik nr 3
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Model Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Centrum Przetwarzania Danych

1.

Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie modelu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji opartym o standardy normy ISO 27001 wdrożonego w Centrum Przetwarzania
Danych Wykonawcy.

2.

Cel Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Systemu

Celem stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zapewnienie
Zamawiającemu:


dostępności Systemu i usług gwarantujących efektywną pracę,



poufności danych i informacji,



bezpieczeństwa Systemu i danych,



wsparcia pracowników Zamawiającego zgodnie z interesem jego przedsiębiorstwa oraz
prawem,



zaufanego i lojalnego partnera.

3.

Forum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Koordynowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zajmuje się ..........................
Menadżerem ds. Bezpieczeństwa Informacji jest .....................

4.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest deklaracją zaangażowania ..................... Dokument ten
określa podejście organizacji Zamawiającego do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
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Główne cele Polityki Bezpieczeństwa Informacji to:


zarządzanie ryzykiem i zapewnienie planów ciągłości działania,



wysokie, potwierdzone i ciągle doskonalone kompetencje zawodowe pracowników,



zagwarantowanie fizycznego bezpieczeństwa powierzonych zasobów,



zdefiniowanie, przestrzeganie i kontrola zasad ochrony systemów, danych i informacji,



ciągłe doskonalenie i promocję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz
edukację pracowników w tym zakresie,



rejestrowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i podejmowanie
działań korygujących i zapobiegawczych,



stosowanie rozwiązań i technologii o wysokich i sprawdzonych standardach oraz
partnerską współpracę z ich producentami.

5.

Klasyfikacja informacji

W Centrum Przetwarzania Danych przetwarzane są następujące typy zasobów informacyjnych
w formie:
a) papierowej


poufne - dokument przetwarzany tylko przez wybranego pracownika CPD, musi być
podbity pieczątką „POUFNE”.



normalne – dokument przetwarzany przez pracowników CPD, nie będący dokumentem
poufnym,



publiczne – dokument ogólno dostępny, również poza Działem Usług IT

b) elektronicznej


poufne – dokument przetwarzany tylko przez wybranego pracownika CPD, zawiera
klauzulę „Dokument poufny”



normalne – dokument przetwarzany przez pracowników CPD, nie będący dokumentem
poufnym,



publiczne - dokument ogólno dostępny, również poza CPD

c) elektronicznej w dedykowanym Oprogramowaniu
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poufne – zasoby informacyjne przetwarzane tylko przez wybranego pracownika CPD, jest
chroniona przez Oprogramowanie narzędziami kryptograficznymi i hasłami dostępowymi



normalne – zasoby informacyjne przetwarzane przez pracowników CPD, nie będący
zasobem poufnym,



publiczne - zasoby informacyjne ogólno dostępne, również poza CPD

Wszelkie zmiany typu zasobu informacyjnego dla danego dokumentu dozwolone są za zgodą
Menadżera zespołu bądź Dyrektora CPD.
W przypadku uzyskania dostępu bądź w przypadku udostępnienia przez osoby z CPD
dokumentów poufnych prosimy o:
a)

traktowanie ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11, ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 03.153.1503 z późn. zm.)

b)

zachowanie ich poufności, nieudostępnianie stronie trzeciej, niewykorzystywanie do
własnych celów nie związanych z realizacją zadań prowadzony wspólnie lub dla Działu
Usług IT w jakiejkolwiek postaci (podstawa prawna art. 72 §1 Kodeksu Cywilnego)

c)

zniszczenie po wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem w sposób nieumożliwiający
odczytanie.

6.

Incydenty

W celu zapewnienia, że zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji oraz słabości
związane z systemami informacyjnymi, są zgłaszane w sposób umożliwiający szybko podjęcie
działań naprawczych wdrożono procedurę Zarządzania Incydentami. W przypadku zauważenia
zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo informacji należy zgłosić to do Menadżera ds.
Bezpieczeństwa Informacji, ......................

7.

Zarządzanie Ciągłością Działania

W celu zapewnienia ciągłości działania systemów oraz usług oferowanych przez Dział Usług IT
realizowane są procedury umożliwiające szybką i prawidłową reakcję na incydenty (patrz punkt
6). Zarządzanie Ciągłością Działania polega między innymi na opracowaniu Planów Ciągłości
Działania (PCD) pozwalających efektywnie reagować na występujące niepożądane zdarzenia.
Podstawą PCD jest analiza ryzyka oraz plan postępowania z ryzykiem gdzie najpierw dokonuje
się szczegółowej analizy ryzyk oraz ich wpływu na ciągłość działania a następnie dobiera się
odpowiednie zabezpieczenia. Plany Ciągłości Działania są regularnie testowane i doskonalone.
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8.

Ochrona fizyczna

Aby zapewnić należytą ochronę danym oraz informacjom w ramach SZBI wprowadzono
elementy ochrony fizycznej. Polega ona na:
a)

podziału lokalizacji na strefy ochrony

b)

ustaleniu zasad ochrony w poszczególnych strefach

c)

ustaleniu uprawnień dostępu

d)

ustaleniu zasad kontroli

e)

ustaleniu zasad transportu

f)

wykorzystywanie Podstawowego oraz Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych
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Załącznik nr 4
Wzór „Porozumienie w Sprawie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych”

Dane osobowe
1. Zmawiający jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych powierza Wykonawcy do przetwarzania
bazy danych: „…” zawierające dane osobowe … . Zakres powierzonych do przetwarzania
danych obejmuje następujące dane:
a) ….
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje w
celu wykorzystania ich w tworzeniu, działaniu i świadczenia usługi hostingu Systemu.
3. W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy ich przetwarzaniu
wszelkich środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych dla administratora
danych w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz do przestrzegania
wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy

informatyczne

służące

do

przetwarzania

danych

osobowych

(dalej:

„Rozporządzenie”). W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak administrator danych.
4. Wykonawca oświadcza, że miejscem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu § 4
ust. 1 Rozporządzenia jest ….......... .
5. W ramach przetwarzania powierzonych danych Wykonawca jest uprawniony wyłącznie
do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych w
zakresie, który jest konieczny do wywiązania się z postanowień Umowy, Wykonawca nie
jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego ich wykorzystania i udostępniania.
6. Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych
wynikających z Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
oraz przed uzgodnieniem z Zamawiającym treści umowy powierzenia między
Wykonawcą a osoba trzecią - w zakresie powierzanego zakresu danych, celu ich
powierzania i zobowiązania drugiej strony do zapewnienia środków ochrony danych.
7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy
Wykonawcy posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź
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odwołania upoważnienia. Upoważnienie nie może przekraczać zakresu czynności
określonego w ust. 5
8. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania
powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w związku z
wykonywaniem Umowy.
9. Wykaz wyznaczonych pracowników oraz kopie wydanych upoważnień zostaną
dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę. Aktualizacje rejestru upoważnionych
pracowników oraz kopie wydanych upoważnień będą dostarczane Zamawiającemu
przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od ich udzielenia.
10. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione zostały przeszkolone z zasad ochrony
danych osobowych. Osoby upoważnione nie mogą wykonywać nie wskazanych w
nadanym im upoważnieniu operacji na danych, ani posiadać prawa dostępu do danych w
zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu
innym, niż ten, do którego zostały upoważnione. Za działania osób upoważnionych przez
Wykonawcę, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
11. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w
ust. 1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymogami Rozporządzenia.
12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji
na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę, a w
szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku
naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych
osobowych.
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych
lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z niniejszą
Umową, prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
urzędami państwowymi, policją lub sądami.
14. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 i 13 Wykonawca jest
zobowiązany do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe.
15. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są
przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania Umowy, w terminie
ustalonym przez Strony nie później jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia
kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania
danych osobowych,
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b) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących poprawy
jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile
zalecenia te są zgodne z Ustawą oraz Rozporządzeniem.
16. Wykonawca oświadcza, iż:
a) wszelkie dane osobowe, które w trakcie trwania Umowy otrzyma od Zamawiającego
będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej
Umowy;
b) Dane osobowe nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim;
c) Zapoznał się z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzenia i zapewni bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) Po zakończeniu realizacji Umowy, lub na pisemną prośbę Zamawiającego,
Wykonawca zwróci NCBR wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w
przypadku sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników,
które nie zostały zwrócone Zamawiającemu.

Strona 99 z 100

Oznaczenie sprawy: 37/13/PN
Załącznik nr 5
Kwalifikacje Personelu Wykonawcy

1. Koordynator Wykonawcy musi posiadać co najmniej poniższe kwalifikacje:
1.1. Przez okres co najmniej 5 lat zarządzał zespołem administratorów IT, którego liczebność
wynosiła nie mniej niż 3 osoby.
1.2. Zarządzał co najmniej 3 projektami IT.
1.3. Posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem serwerowym
składającym się przynajmniej z 5 serwerów, z których część była oparta o system
Windows (co najmniej w wersji 2008) i wykorzystywała usługę Active Directory
(minimum w wersji 2008) oraz MS Exchange w wersji co najmniej 2007 (obsługującej
minimum 200 skrzynek pocztowych).
2. Co najmniej jeden z członków Personelu Wykonawcy musi posiadać poniższe kwalifikacje:
2.1. Minimum 3 letnie doświadczenie w administrowaniu MS Exchange w wersji co najmniej
2007 oraz minimum roczne doświadczenie w administrowaniu MS Exchange w wersji co
najmniej 2010. Zarządzane serwery pocztowe powinny obsługiwać co najmniej 200
skrzynek pocztowych.
2.2. Doświadczenie w przeprowadzaniu migracji do MS Exchange.
2.3. Minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu Active Directory (minimum w wersji 2008)
oraz MS Windows Server w wersji minimum 2008.
2.4. Posiadać ważny co najmniej certyfikat: MCTS Microsoft Exchange Server 2010.
3. Pozostali członkowie Personelu Wykonawcy muszą posiadać co najmniej poniższe kwalifikacje:
3.1. Minimum roczne doświadczenie w administrowaniu serwerami MS Windows w wersji
minimum 2008, Active Directory w wersji minimum 2008, MS Exchange w wersji
minimum 2007.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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