ZATWIERDZAM
Dyrektor Działu Systemów Informatycznych
Piotr Zerhau
Warszawa, dnia 25.09.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej
zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Nr postępowania 34/18/PN

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

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

Osoba upoważniona do kontaktów :
Adam Przyborowski
przetargi@ncbr.gov.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartość niniejszego zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej
zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Poniżej przedmiot zamówienia, którego
realizację gwarantuje Zamawiający:
3.1.1. Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzalny 10 Gb (zwana dalej Sprzętem) –
2 szt;
3.1.2. przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzalny10Gb (zwany dalej Sprzętem) –
2 szt;
3.1.3. przełącznik sieciowy dostępowy zarządzalny 1Gb (zwany dalej Sprzętem) –
10 szt;
3.1.4. punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 35 szt;
3.1.5. wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;
3.1.6. kontroler sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt;
3.1.7. oprogramowanie

zarządzające

sieciami

WLAN

i

LAN

(zwane

dalej

Oprogramowaniem lub Licencją) – 1 szt.
3.1.8. System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN – 1 szt.
3.2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP.
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3.3. Przy skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w pkt 3.2, SIWZ, przedmiot
zamówienia może ulec zwiększeniu/poszerzeniu maksymalnie o:
3.3.1. Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzalny 10 Gb (zwany dalej Sprzętem) –
2 szt.;
3.3.2. przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzalny10Gb (zwany dalej Sprzętem) –
2 szt.;
3.3.3. przełącznik sieciowy dostępowy zarządzalny 1Gb (zwany dalej Sprzętem) –
10 sztuk;
3.3.4. punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 35 szt;
3.3.5. wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;
3.3.6. kontroler sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 1 szt;
3.4. Łączna liczba Sprzętu/Oprogramowania w całym okresie realizacji Przedmiotu
Zamówienia wraz z prawem opcji nie przekroczy:
3.4.1. Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzalny 10 Gb (zwany dalej Sprzętem) –
4 szt.;
3.4.2. przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzalny10Gb (zwany dalej Sprzętem) –
4 szt.;
3.4.3. przełącznik sieciowy dostępowy zarządzalny 1Gb (zwany dalej Sprzętem) –
20 szt.;
3.4.4. punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 70 szt;
3.4.5. wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 20 szt;
3.4.6. kontroler sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 3 szt;
3.4.7. oprogramowanie

zarządzające

sieciami

WLAN

i

LAN

(zwane

dalej

Oprogramowaniem lub Licencją) – 1 sztuka
3.4.8. System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN – 1 sztuka
3.5. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego
zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku
zwiększenia potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później na 30 dni
przed zakończeniem Umowy.
3.6. Dostawa Sprzętu i Oprogramowania w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 60 dni
roboczych od dnia złożenia zamówienia.
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3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może zaproponować
taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry określone
przez Zamawiającego

w

niniejszej

SIWZ.

Wykonawca,

który

powołuje

się

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest
wykazać na etapie składania oferty, że oferowany produkt spełnia wymagania
postawione przez Zamawiającego

oraz spełnia te same warunki użytkowe

i funkcjonalne.
3.9. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanego Oprogramowania
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień
dotyczących

treści

oferty.

Ciężar

udowodnienia

równoważności

spoczywa

na Wykonawcy. Ocena równoważności zaoferowanego Oprogramowania zostanie
dokonana w oparciu o wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1
do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz złożone przez Wykonawcę
dowody dla potwierdzenia równoważności. Ponadto, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany jest w ofercie, w kolumnie 3 formularza cenowego (załącznik nr 3
do SIWZ) podać jego nazwy, producenta, model lub symbol lub numer katalogowy
lub wersję oprogramowania równoważnego identyfikującego jednoznacznie oferowane
oprogramowanie.
3.10. Wykonawca dostarczy Sprzęt oraz Oprogramowanie fabrycznie nowe.
3.11. Wykonawca dostarczy do każdego Sprzętu wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki
w wersji elektronicznej.
3.12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość rozbudowy zaoferowanego Sprzętu
o typowe urządzenia stosowane w serwerach, zgodne z wymaganiami producenta
Sprzętu (np. karty rozszerzeń, dyski itp.) bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi
za wady Sprzętu oraz bez utraty prawa do korzystania z usług gwarancyjnych.
3.13. Wykonawca zapewni usunięcie awarii Sprzętu w okresie gwarancyjnym.
3.14. Wykonawca

zapewni

wniesienie

dostarczonego

przedmiotu

zamówienia

do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie.
3.15. Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym Formularz
Cenowy (kolumna 3) do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów poprzez jednoznaczne wskazanie producenta Sprzętu/Oprogramowania
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oraz modelu

lub

symbolu

lub

numeru

katalogowego

lub

wersję

Sprzętu/Oprogramowania.
3.16. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania
Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.
3.17. Sprzęt i jego komponenty oraz Licencja (Oprogramowanie) muszą być oznakowane
przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu
jak i producenta.
3.18. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b uPzp wymaga udzielenia licencji
na oprogramowanie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.
3.19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.21. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 u Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.22. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
3.23. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
32420000-3

Urządzenia sieciowe

72230000-6

Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
4.1. dla zamówienia gwarantowanego - do 30 dni od daty zawarcia umowy;
4.2. prawo opcji, o którym mowa w pkt 3.3. SIWZ– w terminie do 30 dni od dnia złożenia
pisemnego zamówienia jednak nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej określony przez Zzamawiającego w pkt 5.2 SIWZ.
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5.2. W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3
ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawca winien wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej
dwie dostawy polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu przełączników sieciowych
Ethernet 10Gb/s o wartości każdej z nich co najmniej 800 000,00 zł brutto.
Uwaga:
 Zamawiający nie dopuszcza sumowania
w celu uzyskania wartości minimalnej;

dostaw

z

różnych

kontraktów

 W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres dostawy będzie
stanowił część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie dostaw
wyodrębnić dostawy, o których mowa w powyższym warunku;
 W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie:
zakresu i wartości (dla pkt 5.2. co najmniej 800 000,00 zł) wymaganej dostawy,
dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania
dostawy do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość)
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie dostaw;
 W przypadku, gdy wartość zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie
niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote
polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień
opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) nie będzie opublikowany średni kurs walut
przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej
Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 7.1.1. SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ
dokument, o którym mowa w pkt. 7.2.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą - oprócz oświadczenia, wymienionego
w pkt. 7.1.1. SIWZ - dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument określony
w pkt 7.1.4.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie warunek określony w pkt 5.2. SIWZ musi spełniać jeden z nich
samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
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Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.
5.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.4.1.

którzy nie wykazali spełniania warunku określonego w pkt 5.2 niniejszego
SIWZ,

5.4.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,
5.4.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
o których mowa w pkt 6 SIWZ.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.6.1.

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

5.6.2.

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

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

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

c)

zakres

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

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

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności

techniczne

lub

zawodowe

pozwalają

na

wykazanie

przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.
5.6.4.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6
powyżej, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający

żąda,

aby

Wykonawca

w

terminie

określonym

przez Zamawiającego:
5.6.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.6.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową,
o których mowa w pkt 5.6 powyżej.
5.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania
o udzielenie zamówienia.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
USTAWY PZP.
Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj. w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
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nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615).
7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw wykluczenia, określonych w pkt 5, Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
7.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 4 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Komisja

Europejska

udostępniła

narzędzie

umożliwiające

utworzenie,

wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej
(eESPD

–

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

Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu
Zamówień

Publicznych

-

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

europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-dowypelniania-jedzespd.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem

elektronicznym.

Oświadczenia

podmiotów

składających

ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22
ust. 1

ustawy

Pzp.

Analogiczny

wymóg

dotyczy

JEDZ

przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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składanego

Środkiem

komunikacji

elektronicznej,

służącym

złożeniu

JEDZ przez

Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą
na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem
jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@ncbr.gov.pl
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.*
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może
korzystać

z

narzędzia

ESPD

lub

innych

dostępnych

narzędzi

lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Po

stworzeniu

lub

wygenerowaniu

przez

wykonawcę

dokumentu

elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w
ustawie.†
d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych
na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)
lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej
oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej.
Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne
informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu
formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może
prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać
użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
†
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
*
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f) Wykonawca

przesyła

zamawiającemu

zaszyfrowany

i

podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy
wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę
wykonawcy

albo

dowolne

oznaczenie

pozwalające

na

identyfikację

wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być
wskazany w treści oferty).
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
7.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1.3. Dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych
Wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ,
dotyczące

tych

podmiotów,

podpisane

przez

osoby

uprawnione

do reprezentowania tych podmiotów.
7.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.6.1. i pkt 5.6.2.
SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
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7.2.

Dokumenty

składane

na

wezwanie

Zamawiającego.

Zamawiający

przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:
7.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
7.2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
7.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku

sądu

lub

ostatecznej

decyzji

administracyjnej

o

zaleganiu

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów

potwierdzających

dokonanie

płatności

tych

należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy
sporządzić zgodnie z załącznik nr 7 do SIWZ;
7.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie
należy sporządzić zgodnie z załącznik nr 8 do SIWZ;
7.2.5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostawy, ich wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
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Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Do ewentualnego wykorzystania
przy sporządzaniu tego dokumentu służy załącznik Nr 5 do SIWZ
7.2.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w SOPZ, Wykonawca dostarczy:
a) specyfikację techniczną oferowanego Sprzętu/Oprogramowania (dalej
zwaną Specyfikacją). Wzór Specyfikacji stanowi załącznik nr 9
do niniejszej SIWZ. Specyfikacja winna być przygotowana w taki sposób
by

Zamawiający

mógł

przy

jej

wykorzystaniu

jednoznacznie

zidentyfikować oferowany Sprzęt/Oprogramowanie. Niedopuszczalna jest
sytuacja, gdy przy wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji parametrów,
można

wskazać

na

rynku

więcej

niż

jeden

model

Sprzętu/Oprogramowania;
Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. –
7.2.4. powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. – 7.2.4.
powyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów;
7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporządzania oświadczenia służy
załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 – 7.2.4
powyżej:
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7.4.1. dotyczy pkt 7.2.2 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
7.4.2.

dotyczy pkt 7.2.1 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty muszą być wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.4
powyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.2 powyżej, składa dokument, o którym
mowa w pkt 7.4.1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
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zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.2.1 – 7.2.5. lub pkt 7.4 – 7.5
powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych
baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 7.3.1 – 7.3.5. i pkt 7.5 – 7.6. powyżej, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia lub

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień

oferta

unieważnienie

Wykonawcy podlegała

postępowania.

Jeżeli

odrzuceniu

Wykonawca

albo
nie

konieczne

złożył

byłoby

wymaganych

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających, że

nie podlegają wykluczeniu,

spełniają warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7.11. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ muszą spełniać
określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126)
zwanego dalej rozporządzeniem oraz w odniesieniu do JEDZ – wymagania określone
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającym

standardowy

formularz

jednolitego

europejskiego

dokumentu

zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).
7.12. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca
winien złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub
poświadczoną 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). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści
pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem,
radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
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8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty

elektronicznej:

przetargi@ncbr.gov.pl.

W

przypadku

przekazywania

oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
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 pkt 11.7 SIWZ skanów pism.
8.2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 8.1 powyżej
obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informację dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne.
8.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania
przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu, numeru faksu lub adresu poczty
elektronicznej.
8.4. 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 6 dni przed terminem składania ofert –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu,
o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.5. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48 22/ 20-13-408 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl.
W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
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8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną
informację na stronie internetowej Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium
przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00
zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
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z zaznaczeniem „Wadium – dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej
zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie
przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy
dołączyć do oferty.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
9.5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na odpowiednią kwotę wymienioną w pkt 9.1.
SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu
nieograniczonym na dostawę i konfigurację infrastruktury sieciowej zarządzalnej
oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej
gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania
ofertą - pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji
(poręczenia) do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty wadium na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP. Treść
dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty
Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu
czy jakikolwiek inny podmiot.
9.6. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt

9.4. SIWZ, należy złożyć

w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania
ofert, w miejscu wskazanym w pkt 13. SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą
dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 12.
SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć
do oferty.
9.7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
dopuszczalne jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego
z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie
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oferty w niniejszym postępowaniu, przez wszystkich Wykonawców działających
wspólnie.
9.8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
9.9

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

9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a)

odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

b)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

c)

zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9.12 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
(art. 85 ust. 2 uPzp).
10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
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10.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
pkt 7.1.1. SIWZ, podpisaną własnoręcznym podpisem Oferta musi być przygotowana
w języku polskim, w sposób czytelny zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Integralną część oferty stanowi Formularz cenowy
(załącznikiem nr 3 do SIWZ). Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty
w postaci elektronicznej.
11.2. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie
elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.1.1. SIWZ;

11.2.2. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 powyżej – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
11.3. Formularz oferty, Formularz cenowy, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ), oświadczenia Wykonawcy,

a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić

na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
Przy wypełnianiu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
stanowiącego załącznik nr
wypełniania,

4

do

SIWZ, pomocnym może być instrukcja

zamieszczona

na

stronie

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-EuropejskiDokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
11.4.W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego do SIWZ Formularza oferty
lub Formularza cenowego (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), zobowiązany jest on złożyć
ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,
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gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (załącznik nr 4, - 6, 9, 10 oraz 11
do SIWZ), treść składanych oświadczeń oraz wykazu dostaw powinna potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
11.6. Formularz oferty, formularz cenowy, zobowiązanie podmiotu, o którym mowa
w pkt 5.6.1. SIWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia
dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów,
na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp
składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
Oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, należy przesłać w postaci
elektronicznej, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7.1.1. SIWZ.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.12. SIWZ.
11.7. Formularz oferty, formularz cenowy, wykaz dostaw, a także oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców
występujących wspólnie muszą być podpisane przez osobę (-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (tzn. zgodnie
z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym

dla

formy

organizacyjnej

Wykonawcy/Wykonawców)

bądź

posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.12. SIWZ.
Oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, należy przesłać w postaci
elektronicznej, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7.1.1. SIWZ.
11.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 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
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upoważnionej(-ych) do reprezentacji odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia

publicznego

albo

podwykonawca.

Poświadczenie

za

zgodność

z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Powyższe
nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.7 SIWZ, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy

przedstawienia

tłumaczenia

na

język

polski

wskazanych

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
11.10.Wykonawca

w

ofercie

może

zastrzec

informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie inny uczestnikom
postępowania.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia
łącznie trzy warunki:
 ma

charakter

techniczny,

technologiczny,

organizacyjny

przedsiębiorstwa

lub posiada wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi
lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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.
11.11. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11.12. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.12.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp,
11.12.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.12.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.13. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
12. 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 dostawę i konfigurację infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania
do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” Oznaczenie sprawy:
34/18/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 06.11.2018 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.
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Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2018 r. do godz. 13:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w
art. 84 ust. 2 uPzp.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania, tj. 06.11.2018 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 552 piętro V.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu
do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert) zgodnie z opisem podanym w pkt 12 powyżej, oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika

prawo

osoby

podpisującej

informację

do

reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl
informacje dotyczące:
14.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.4.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
14.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w pkt 17 niniejszej SIWZ.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętymi kryterium oceny ofert.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
15.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ, a następnie przenosi ją do Formularza oferty.
15.3. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ poda
całkowitą wartość za wykonanie zamówienia.
15.4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny
za wszystkie elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola
Formularza cenowego.
15.5. Wszystkie

ceny

określone

przez

Wykonawcę

zostaną

ustalone

na

okres

obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie
realizacji umowy.
15.5.

Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
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15.6. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) cenę netto - bez podatku VAT
2) cenę brutto – łącznie z podatkiem VAT,
3) stawkę podatku VAT.
15.7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
15.8. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki
podatku VAT.
15.9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów

i

usług,

Zamawiający

w

celu

oceny

takiej

oferty

doliczy

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty
podatku.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE

ROZLICZENIA

MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM

A WYKONAWCĄ
16.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

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

Waga

Cena

40 %

Okres gwarancji Sprzętu

10 %

Okres wsparcia Sprzętu i Oprogramowania

10 %

Wysokość przełącznika rdzeniowego (wyrażona w U)

20 %

Czas realizacji zamówienia

20%

Podane w tabeli wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:
jeden % = jeden pkt.
17.2. W ramach kryterium cena – waga 40 % (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta
z najniższą ceną brutto, uzyska 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości
proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
C = ----------------------------------------------- x 40
cena brutto ocenianej oferty
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
17.3 Kryterium okres gwarancji Sprzętu (wskaźnik oznaczony jako „G”) oferta
z najdłuższym czasem gwarancji uzyska 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty
w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

okres gwarancji ocenianej oferty
G = ----------------------------------------------- x 10
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych
ofert
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał okres gwarancji w pełnych latach.
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Minimalny okres gwarancji Sprzętu wymagany przez Zamawiającego wynosi
3 lata. W przypadku gwarancji wieczystej spełniającej warunki Zamawiającego
należy wpisać 10 lat.

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu
gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, Zamawiający odrzuci ofertę
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 uPzp także wtedy, gdy okres gwarancji zostanie wyrażony w innej jednostce
czasu niż lata. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy
niż 10 lat lub gwarancję wieczystą, Zamawiający przyjmie dla wyliczenia
przyznawanych punktów okres 10-cioletni.
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
17.4 Kryterium okres wsparcia Sprzętu i Oprogramowania (wskaźnik oznaczony jako
„W”) oferta z najdłuższym czasem gwarancji uzyska 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają
punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
okres wsparcia ocenianej oferty
W = ----------------------------------------------- x 10
najdłuższy okres wsparcia spośród ocenianych
ofert

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał okres gwarancji w pełnych latach.
Minimalny okres wsparcia

Sprzętu wymagany przez Zamawiającego wynosi

3 lata.

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu wsparcia
lub zaoferuje okres wsparcia krótszy niż 3 lata, Zamawiający odrzuci ofertę
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 uPzp także wtedy, gdy okres gwarancji zostanie wyrażony w innej jednostce
czasu niż lata. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres wsparcia dłuższy
niż 10 lat, Zamawiający przyjmie dla wyliczenia przyznawanych punktów okres
10-cioletni.
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W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

17.5

Kryterium wysokość przełącznika rdzeniowego (wyrażona w U) (wskaźnik
oznaczony jako „U”) oferta z najniższym przełącznikiem sieciowym wyrażona w U
uzyska 20 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej,
wyliczonej według następującego wzoru:
wysokość najniższego przełącznika rdzeniowego
spośród ocenianych ofert
U = ----------------------------------------------- x 20
wysokość przełącznika rdzeniowego ocenianej
oferty

W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
17.6 Kryterium Czas realizacji zamówienia (wskaźnik oznaczony jako „R”) – waga 20%.
Oferta z najkrótszym czasem realizacji zamówienia uzyska 20 pkt. Pozostałe oferty
otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego
wzoru:
Najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród
ocenianych ofert
R = ----------------------------------------------- x 20
czas realizacji zamówienia ocenianej oferty
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

17.7 Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta (wskaźnik LP) będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C”, „G”, „W”,
„U”, „R”.
LP = C + G+ W + U+ R
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Oferta o najwyższej liczbie punktów (LP) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

17.8

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.8.1. jest niezgodna z ustawą;
17.8.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z

zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3

ustawy PZP;
17.8.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
17.8.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.8.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
17.8.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.8.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.8.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp,
na przedłużenie terminu związania ofertą;
17.8.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
17.8.10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować
w inny sposób;
17.8.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17.9 Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
18.1.1. oczywiste omyłki pisarskie;
18.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
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18.1.3.

inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.

18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

19.

INFORMACJA

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W ART. 92
UST. 1 USTAWY PZP
19.1.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.
19.2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
19.3.1.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,

19.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
19.3.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
19.3.34. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
19.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
19.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
19.3.7. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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19.4 Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy
nie będzie krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
19.5 Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.4. SIWZ może
nastąpić w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp).
19.6 Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
19.6.1

przekaże

Zamawiającemu

informacje

dotyczące

wskazania

osób

podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach
realizacji umowy;
19.6.2

zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.7 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.
19.8 O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
19.9 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.10 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.
20 WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY
20.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, dla danej części, zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie złożonej, z zastrzeżeniem że 30% wysokości zabezpieczenia
będzie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy.
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20.2. Do dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w całości.
20.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
20.3.1 pieniądzu;
20.3.2

poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
20.3.3

gwarancjach bankowych;

20.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
20.3.5. 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.
20.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w:
20.4.1. pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem: „Zabezpieczenie - dostawa i konfiguracja infrastruktury
sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”
20.4.2. winnej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony
do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
20.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
20.6.Zamawiający 70% wysokości zabezpieczenia zwróci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, za należycie wykonane
tj. od daty podpisania protokołu odbioru. Pozostała część zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (30 %), przewidzianego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady. Okres rękojmi za wady został rozszerzony na mocy art. 558 § 1 Kodeksu
cywilnego i wygasa wraz z upływa okresu gwarancji.
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21 ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy
stanowi Załącznik Nr 10 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
we wzorze umowy.
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
23.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 135 000 euro.
23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.
24.

PODWYKONAWSTWO

24.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
24.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Ofertowym) części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania
przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
24.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
24.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia
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25. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
25.1. zawarcia umowy ramowej;
25.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
25.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

3.

Załącznik 3 – Formularz cenowy

4.

Załącznik 4 – JEDZ

5.

Załącznik 5 – Wykaz dostaw

6.

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

7.

Załącznik 7 – Oświadczenie

8.

Załącznik 8 – Oświadczenie

9.

Załącznik 9 – Specyfikacja techniczna

10.

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

1.

Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzany 10Gb Ethernet wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 2 szt,
- prawo opcji – 2 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci LAN/SAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:

Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

1.

Dojrzałość rozwiązania

2.

Właściwości fizyczne

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
Obudowa modularna umożliwiająca
standardowej szafie typu rack 19”.

montaż

w

Ilość dedykowanych slotów na karty liniowe minimum 5
Ilość dedykowanych slotów na karty zarządzające
minimum 2.
Minimum jeden moduł zarządzający.
Możliwość instalacji drugiego modułu zarządzającego.
Szerokość 19 cali
Głębokość do 55cm
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C
3.

Wentylatory

Wymiana wentylatora musi być możliwa bez wyłączania
urządzenia.

4.

Zasilanie

Przełącznik musi posiadać minimum 2 wewnętrzne
redundantne zasilacze 230V AC.
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Wymiana zasilacza musi być możliwa bez wyłączania
urządzenia.
5.

Port Zarządzający

Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej:
- 1 port USB
- 1 port konsolowy
- 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)

6.

Porty komunikacyjne

Minimum 20 portów Ethernet 1000Base-T RJ45.

1GbE
7.

Porty komunikacyjne
1/10GbE

Minimum 28 portów 10Gb Ethernet w formie gniazd na
moduły SFP+ ze wsparciem IEEE 802.1AE MACsec.
Porty SFP+ muszą mieć możliwość pracy w trybie
1Gb/s SFP.

8.

Możliwości rozbudowy

Po zapewnieniu wymaganej ilości portów przełącznik
musi posiadać możliwość rozbudowy poprzez instalację
kart/modułu rozszerzeń (wolne przynajmniej 2 sloty na
katy liniowe).
Musi istnieć możliwość rozbudowy o dodatkowe porty
w wariantach:
wariant 10G: 16 portów SFP/SFP+;
wariant 1G: 48 portów Ethernet 1000Base-T RJ45.

9.

Wydajność przełączania

10.

Stackowanie/układanie w
stos

Matryca przełączająca minimum 960 Gb/s
Przepustowość przełącznika w ilości pakietów 570
Mpps
Przełącznik musi pozwalać na połączenie z innymi
przełącznikami tworząc logicznie jedno urządzenie.
Musi istnieć możliwość połączenia min 2 urządzeń w
jeden stos.
Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń
agregowanych pochodzących z różnych przełączników
w stosie (Multichassis link aggregation lub Multichassis
Etherchannel lub M-LAG lub mechanizm
równoważny).

11.

Pojemność tablic
VLAN IDs: minimum 4000
Rozmiar tablicy MAC address: minimum 64000
IPv4 unicast routes minimum10,000
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IPv6 unicast routes: minimum 5,000
Zamawiający dopuszcza, aby przestrzeń dla tablic była
współdzielona
12.

Funkcjonalności
warstwy 2

STP — IEEE 802.1D
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w;
MSTP - IEEE 802.1s)
Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) minimum
128 instancji.
VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking
MAC address lockout
filtracja adresów MAC
Link Aggregation and Link Aggregation Control
Protocol (LACP) - IEEE 802.3ad
Możliwość agregowania LACP minimum 32 grupy po 4
porty
Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP
lub Uni-Directional Link Detection (UDLD)
Obsługa ramek typu Jumbo.
Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP lub
równoważny

13.

Funkcjonalności warstwy 3 Routing statyczny.
Polityki routingu: route-maps i policy routing.
(IPv4)
Protokoły routing: RIP, OSPF, BGP.
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Możliwość uruchomienia mechanizmów nonstop
routing i nonstop switching
Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
RADIUS, TACACS+
SSH v1, v2

14.

Funkcje Multicast

15.

Funkcjonalności warstwy 3 Routing statyczny.
Protokoły routing: RIPng, OSPFv3.
(IPv6)

16.

Bezpieczeństwo

Routing PIM-SM i PIM-DM;
IGMP multicast snooping
MLD snooping

Ochrona Bridge protocol data unit (BPDU)
Dynamic ARP inspection lub Dynamic ARP protection
DHCP Protection,
Access control lists (ACLs) bazujące na polach:
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source/destination IP address/subnet,

 source/destination TCP/UDP port number
ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port
Port-Based Authentication – 802.1x, możliwość
jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np. 802.1x
oraz MAC, lub 802.1x oraz WWW, obsługa do 8
autentykowanych stacji na porcie.
Dynamic IP Lockdown,
Secure FTP,
Switch CPU Protection,
ICMP,
STP Root Guard,
Port Security,
Source-port filtering
IEEE 802.1AE MACsec
Private VLAN
17.

QoS

QoS: klasyfikacja, kolejkowani, ograniczanie pasma
(rate limiting), polityki i kształtowanie ruchu
8 kolejek sprzętowych per port
Prioryteryzacja zgodna z 802.1p.
Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS)
poprzez wykorzystanie następujących parametrów:
źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy
adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.
Broadcast Control
ICMP rate Limiting
Algorytmy: Priority Queing (PQ), Strict priority
queuing SPQ , smoothed deficit weighted round-robin
(SDWRR), weighted random early detection (WRED),
weighted tail drop, Weighted round robin (WRR), Rate
limiting – przełącznik musi wspierać przynajmniej 2 z
wymienionych algorytmów.

18.

Zarządzanie

Zarządzanie za pomocą: linii komend CLI, http, telnet,
SSH, out-of-band management IP.
Obsługa protokołów SNMPv2c, SNMP v3, RADIUS,
TACACS+
Możliwość eksportu i edycji pliku konfiguracyjnego w
zewnętrznym edytorze tekstowym.
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji pliku
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konfiguracyjnego w pamięci flash
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji
oprogramowania systemowego w pamięci flash
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED)
Wsparcie dla RMON 4 grupy statistics, history, alarm,
events.
Wsparcie dla sFLOW lub równoważne.
Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu.
Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP
lub równoważny (możliwość śledzenia całego portu, w
oparciu o vlan bądź ACL).
Wbudowany DHCP serwer.
Wsparcie dla funkcji User Datagram Protocol (UDP)
helper.
19.

Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
cenowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.

20.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
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pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

21.

Dodatkowe wyposażenie

Wraz z przełącznikiem muszą być dostarczone
następujące kable i wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu SR LC – sztuk 18
Wkładka optyczna SingleMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu LR LC 10km – sztuk 4
Kabel typu DAC SFP+ SFP+ o długości 3m - sztuk 2
Wkładki optyczne i wymagane kable muszą pochodzić
od producenta urządzenia i być objęte jego gwarancją.
Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C14/C15
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2. Przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzany 10Gb Ethernet wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 2 szt,
- prawo opcji – 2 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci LAN/SAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

1.

Dojrzałość rozwiązania

2.

Właściwości fizyczne

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie
typu rack 19”.
Ilość dedykowanych slotów na moduły rozszerzeń
minimum 2
Wysokość maksymalna 2U
Szerokość 19 cali
Głębokość do 55cm
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C

3.

Zasilanie

Przełącznik musi posiadać minimum 2 wewnętrzne
redundantne zasilacze 230V AC.
Wymiana zasilacza musi być możliwa bez wyłączania
urządzenia.

4.

Port Zarządzający

5.

Porty komunikacyjne
1/10GbE

Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej:
- 1 port USB
- 1 port konsolowy
- 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)
Minimum 16 portów 10Gb Ethernet w formie gniazd na
moduły SFP+ ze wsparciem IEEE 802.1AE MACsec.
Porty SFP+ muszą mieć możliwość pracy w trybie
1Gb/s SFP.
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6.

Możliwości rozbudowy

Po zapewnieniu wymaganej ilości portów przełącznik
musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe
porty w wariantach:
wariant 40G: 2 porty QSFP+;
wariant 10G: 8 portów SFP/SFP+.

7.

Wydajność przełączania

Matryca przełączająca minimum 240 Gb/s
Przepustowość przełącznika w ilości pakietów
minimum 180 Mpps

8.

Stackowanie/układanie w
stos

Przełącznik musi pozwalać na połączenie z innymi
przełącznikami tworząc logicznie jedno urządzenie.
Musi istnieć możliwość połączenia minimum 2
urządzeń w jeden stos.
Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń
agregowanych pochodzących z różnych przełączników
w stosie (Multichassis link aggregation lub Multichassis
Etherchannel lub M-LAG lub mechanizm
równoważny).

9.

Pojemność tablic
VLAN IDs: 4000
Rozmiar tablicy MAC address: minimum 64000
IPv4 unicast routes: minimum 10,000
IPv6 unicast routes: minimum 5,000
Zamawiający dopuszcza, aby przestrzeń dla tablic była
współdzielona

10.

Funkcjonalności
warstwy 2

STP — IEEE 802.1D
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w;
MSTP - IEEE 802.1s)
Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) minimum
128 instancji.
VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking
MAC address lockout
filtracja adresów MAC
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Link Aggregation and Link Aggregation Control
Protocol (LACP) - IEEE 802.3ad
Możliwość agregowania LACP minimum 8 grup po 4
porty
Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP
lub Uni-Directional Link Detection (UDLD)
Obsługa ramek typu Jumbo.
Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP lub
równoważnych
11.

Funkcjonalności warstwy 3
(IPv4)

Routing statyczny.
Polityki routingu: route-maps i policy routing.
Protokoły routing: RIP, OSPF, BGP.
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
RADIUS, TACACS+
SSH v1, v2

12.

Funkcje Multicast
Routing PIM-SM i PIM-DM;
IGMP multicast snooping
MLD snooping

13.

Funkcjonalności warstwy 3
(IPv6)

Routing statyczny.
Protokoły routing: RIPng, OSPFv3.

14.

Bezpieczeństwo
Ochrona Bridge protocol data unit (BPDU)
Dynamic ARP inspection lub Dynamic ARP protection
DHCP Protection,
Access control lists (ACLs) bazujące na polach:


source/destination IP address/subnet,



source/destination TCP/UDP port number

ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port
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Port-Based Authentication – 802.1x, możliwość
jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np. 802.1x
oraz MAC, lub 802.1x oraz WWW, obsługa do 8
autentykowanych stacji na porcie.
Dynamic IP Lockdown,
Secure FTP,
Switch CPU Protection,
ICMP,
STP Root Guard,
Port Security,
Source-port filtering
IEEE 802.1AE MACsec
Private VLAN
15.

QoS
QoS: klasyfikacja, kolejkowani, ograniczanie pasma
(rate limiting), polityki i kształtowanie ruchu
Minimum 8 kolejek sprzętowych per port
Prioryteryzacja zgodna z 802.1p.
Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS)
poprzez wykorzystanie następujących parametrów:
źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy
adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.
Broadcast Control
ICMP rate Limiting
Algorytmy: Priority Queing (PQ), Strict priority
queuing (SPQ) , smoothed deficit weighted round-robin
(SDWRR), weighted random early detection (WRED),
weighted tail drop, Weighted round robin (WRR), Rate
limiting – przełącznik musi wspierać przynajmniej 2 z
wymienionych algorytmów.

16.

Zarządzanie

Zarządzanie za pomocą: linii komend CLI, http, telnet,
SSH, out-of-band management IP.
Obsługa protokołów SNMPv2c, SNMPv3, RADIUS,

Strona 46 z 134

TACACS+
Możliwość eksportu i edycji pliku konfiguracyjnego w
zewnętrznym edytorze tekstowym.
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji pliku
konfiguracyjnego w pamięci flash
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji
oprogramowania systemowego w pamięci flash
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED)
Wsparcie dla RMON 4 grupy statistics, history, alarm,
events.
Wsparcie dla sFLOW lub równoważne.
Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu.
Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP
(możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan
bądź ACL).
Wbudowany DHCP serwer.
Wsparcie dla funkcji User Datagram Protocol (UDP)
helper.
17.

Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
cenowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.

18.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
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Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

19.

Dodatkowe wyposażenie

Wraz z przełącznikiem muszą być dostarczone
następujące kable i wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu SR LC – sztuk 4
Wkładka optyczna SingleMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu LR LC 10km – sztuk 2
Kabel typu DAC SFP+ SFP+ o długości 3m - sztuk 2
Dedykowany kabel do łączenia przełączników w stos o
długości 0,5m – sztuk 1
Wkładki optyczne i wymagane kable muszą pochodzić
od producenta urządzenia i być objęte jego gwarancją.
Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C13/C14/C15
umożliwiające podpięcie urządzenia do UPSa.

3. Przełącznik sieciowy dostępowy zarządzany 1Gb Ethernet wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 10 szt,
- prawo opcji – 10 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci LAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1. Dojrzałość rozwiązania

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
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nie starszych niż z lipca 2017
2. 1Właściwości fizyczne

Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie
typu rack 19”.
Wysokość maksymalna 1U
Szerokość 19 cali
Głębokość do 50cm
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C

3. 1Zasilanie

Przełącznik musi posiadać minimum 2 wewnętrzne
redundantne zasilacze 230V AC.
Wymiana zasilacza musi być możliwa bez wyłączania
urządzenia.
Budżet mocy PoE+ na poziomie nie niższym niż 370W
przy pracy na jednym zasilaczu
Budżet mocy PoE+ na poziomie nie niższym niż 740W
przy pracy na dwu zasilaczach

4. Port Zarządzający

Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej:
- 1 port USB
- 1 port konsolowy
- 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)

5. Porty komunikacyjne
1GbE

Minimum 44 porty gigabit Ethernet w standardzie
100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu IEEE
802.3at (PoE+) i wsparciem dla IEEE 802.3az Energy
Efficient Ethernet

6. Porty komunikacyjne
1/10GbE

Minimum 4 porty 10Gb Ethernet w formie gniazd na
moduły SFP+ ze wsparciem IEEE 802.1AE MACsec.
Porty SFP+ muszą mieć możliwość pracy w trybie
1Gb/s SFP.

7. Wydajność przełączania

Matryca przełączająca minimum 176 Gb/s
Przepustowość przełącznika w ilości pakietów
minimum 112 Mpps

8.

Stackowanie/układanie w

Przełącznik musi pozwalać na połączenie z innymi
przełącznikami tworząc logicznie jedno urządzenie.
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stos

Musi istnieć możliwość połączenia minimum 8
urządzeń w jeden stos.
Łączenie w stos w trybie backend stacking przy pomocy
dedykowanych portów i w topologii ring.
Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń
agregowanych pochodzących z różnych przełączników
w stosie.

9. Pojemność tablic
VLAN IDs: 1000
Rozmiar tablicy MAC address: minimum32000
IPv4 unicast routes: minimum 10,000
IPv6 unicast routes: minimum 5,000
Zamawiający dopuszcza, aby przestrzeń dla tablic była
współdzielona
10. Funkcjonalności
warstwy 2

STP — IEEE 802.1D
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w;
MSTP - IEEE 802.1s)
Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) minimum
128 instancji.
VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking
MAC address lockout
filtracja adresów MAC
Link Aggregation and Link Aggregation Control
Protocol (LACP) - IEEE 802.3ad
Możliwość agregowania LACP
Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP
lub Uni-Directional Link Detection (UDLD)
Obsługa ramek typu Jumbo.
Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP lub
równoważny

11. Funkcjonalności warstwy 3
(IPv4)

Routing statyczny.
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Polityki routingu: route-maps i policy routing.
Protokoły routing: RIP, OSPF
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
RADIUS, TACACS+
SSH v1, v2
12. Funkcje Multicast

IGMP snooping;
MLD snooping

13. Funkcjonalności warstwy 3
(IPv6)

Routing statyczny.
Protokoły routing: RIPng, OSPFv3.

14. Bezpieczeństwo
Ochrona Bridge protocol data unit (BPDU)
Dynamic ARP inspection lub Dynamic ARP protection
DHCP Protection,
Access control lists (ACLs) bazujące na polach:


source/destination IP address/subnet,



source/destination TCP/UDP port number

ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port
Port-Based Authentication – 802.1x, możliwość
jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np. 802.1x
oraz MAC, lub 802.1x oraz WWW, obsługa do 8
autentykowanych stacji na porcie.
Dynamic IP Lockdown,
Secure FTP,
Switch CPU Protection,
ICMP,
STP Root Guard,
Port Security,
Source-port filtering
IEEE 802.1AE MACsec
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Private VLAN
15. QoS
QoS: klasyfikacja, kolejkowani, ograniczanie pasma
(rate limiting), polityki i kształtowanie ruchu
8 kolejek sprzętowych per port
Prioryteryzacja zgodna z 802.1p.
Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS)
poprzez wykorzystanie następujących parametrów:
źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy
adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.
Broadcast Control
ICMP rate Limiting
Algorytmy: Priority Queing (PQ), Strict priority
queuing (SPQ) , smoothed deficit weighted round-robin
(SDWRR), weighted random early detection (WRED),
weighted tail drop, Weighted round robin (WRR), Rate
limiting – przełącznik musi wspierać przynajmniej 2 z
wymienionych algorytmów.
16. Zarządzanie

Zarządzanie za pomocą: linii komend CLI, http, telnet,
SSH, out-of-band management IP.
Obsługa protokołów SNMPv2c, SNMPv3, RADIUS,
TACACS+
Możliwość eksportu i edycji pliku konfiguracyjnego w
zewnętrznym edytorze tekstowym.
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji pliku
konfiguracyjnego w pamięci flash
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji
oprogramowania systemowego w pamięci flash
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED)
Wsparcie dla RMON 4 grupy statistics, history, alarm,
events.
Wsparcie dla sFLOW lub równoważne.
Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu.
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Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP
(możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan
bądź ACL).
Wbudowany DHCP serwer.
Wsparcie dla funkcji User Datagram Protocol (UDP)
helper.
17. Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
cenowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.

18. Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

19. Dodatkowe wyposażenie

Wraz z przełącznikiem muszą być dostarczone
następujące kable i wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu SR LC – sztuk 1
Dedykowany kabel do łączenia przełączników w stos o
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długości 1m – sztuk 1
Wkładki optyczne i wymagane kable muszą pochodzić
od producenta urządzenia i być objęte jego gwarancją.
Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C13/C14/C15
umożliwiające podpięcie urządzenia do UPSa.

4. Punkt dostępowy sieci WLAN wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 35 szt,
- prawo opcji – 35 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci WLAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1. Dojrzałość rozwiązania

2. Właściwości fizyczne

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
Obudowa umożliwiająca montaż na suficie
Wysokość maksymalna
mocujących)

6cm

(bez

elementów

Szerokość do 25 cm
Głębokość do 25 cm
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C
Praca z zakresie wilgotności
kondensacji)

10% do 90% (bez

Wbudowane diody LED sygnalizujące status urządzenia
3. Zasilanie

Dostępne zasilanie przez:



port Ethernet w standardzie PoE IEEE 802.3at
lub IEEE 802.3af
dedykowany zasilacz na napięcie 230V AC
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4. Porty

5. Funkcjonalności
warstwy dostępu Ethernet
1000Base-T

Urządzenie musi być wyposażone w przynajmniej:
- 1 port konsolowy
- 1 port komunikacyjny Ethernet 1000Base-T
Obsługa VLAN IEEE 802.1q
Minimalna ilość VLAN na tym interfejsie to 16
Obsługa minimum 1000 identyfikatorów sieci VLAN
MTU dla interfejsu zewnętrznego nie może być
mniejsze niż 1514B
Wsparcie dla NTP lub równoważne
Wbudowany firewall z możliwością analizy aplikacyjnej

6. Funkcjonalności WLAN

Separacja ruchu dla poszczególnych SSID
Mostkowanie SSID do VLAN
Separacja klientów radiowych (uniemożliwienie ruchu
pomiędzy różnymi klientami radiowymi w ramach
jednego SSID)
Możliwość użycia WPA2 Enterprise i Personal (z
użyciem szyfrowania AES), uwierzytelnianie IEEE
802.1x (EAP)
Zarządzanie pasmem: ograniczenie użycia pasma per
pojedynczy użytkownik, ograniczenie użycia pasma per
SSID
Serwer DHCP
Praca w trybach:
 Controller-managed w których AP jest
kontrolowany przez dedykowany kontroler sieci
WLAN
 Remote Controller-managed w których
AccessPoint jest kontrolowany przez
dedykowany kontroler sieci WLAN. Ruch
kontrolny i ruch klientów jest tunelowany
pomiędzy AP i kontrolerem w tunelu
szyfrowanym.
 Tryb autonomiczny, w którym AP może
pracować samodzielnie.
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7. Funkcje Radiowe

Air monitor (AM) na potrzeby funkcjonalności
wireless IDS
Spectrum analyzer na potrzeby analizy pasma
radiowego i wykrywania zakłóceń

Dwa wbudowane moduły radiowe umożliwiające
równoczesną pracę w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz zgodnie
ze standardami IEEE 802.11a/b/g/n i IEEE802.11ac
wave 2
Anteny radiowe wbudowane
Liczba możliwych do jednoczesnego rozgłoszenia SSID
minimalnie 16
Obsługa nie mniej niż 255 klientów sieci WLAN
Strumienie: minimum 3x3:3 MIMO dla radia 5GHz i
minimum 2x2:2 MIMO dla radia 2,4GHz
Wsparcie dla MU-MIMO
Wspierane typy modulacji:
 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64QAM, 256-QAM
Wsparcie dla:
 Dynamic frequency selection (DFS)
 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS)
 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division
multiplexing (OFDM)
 Advanced Cellular Coexistence (ACC)
 Maximum ratio combining (MRC)
 Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)
 Short guard interval dla kanałów 20MHz, 40MHz i
80MHz
 Space-time block coding (STBC)
 Low-density parity check (LDPC)
 Transmit beam-forming (TxBF)
Wymagana moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz
minimum +18 dBm
Wymagana moc nadawania EIRP w paśmie 5 GHz
minimum +18 dBm
Możliwość konfiguracji użytkowanych
radiowych w obu wymaganych pasmach
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kanałów

8. Zarządzanie
Wsparcie dla zdalnego nadzoru (SNMP, SNMP-TRAP,
syslog).
Konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym pliku
tekstowym, plik musi być eksportowalny i importowany.
Szyfrowany kanał zarządzania urządzeniem w modelu
klasycznym (SSH / HTTPS) lub poprzez chmurę.
Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu
uwierzytelnienia administratora.
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access,
read-only, guest-manager)
Wsparcie dla One Touch Provisionig
9. Wymagania Formalne

Urządzenia nie znajdują się na liście End-of-Sale i/lub
End-of-Life producenta
Urządzenia posiadają certyfikaty:
 Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac
 CE Marked
 R&TTE Directive 1995/5/EC
 Low Voltage Directive 72/23/EEC
 EN 300 328
 EN 301 489
 EN 301 893
 UL/IEC/EN 60950
 EN 60601-1-1
 EN 60601-1-2

10. Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
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cenowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
wykupionej gwarancji u producenta.
11. Wsparcie

weryfikacji

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

12. Dodatkowe wyposażenie

Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone elementy
mocujące o sufitu podwieszanego

5. Wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 10 szt,
- prawo opcji – 10 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci WLAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Konfiguracja minimalna Zamawiającego

Lp.

1.

Dojrzałość rozwiązania

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
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2.

Właściwości fizyczne

3.

Zasilanie

4.

Porty

Obudowa umożliwiająca postawienie/montaż na biurku
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C
Praca z zakresie wilgotności 10% do 90% (bez
kondensacji)
Wbudowane diody LED sygnalizujące status urządzenia
Dostępne zasilanie przez:
port Ethernet w standardzie PoE IEEE 802.3at lub IEEE
802.3af lub dedykowany zasilacz na napięcie 230V
AC.
Urządzenie musi być wyposażone w przynajmniej:
- 1 port konsolowy
- Minimum jeden interfejs sieci LAN/WAN
10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 pracujący jako
uplink
- Minimum dwa interfejsy sieci LAN
10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 pracujący jako
downlink.

5.

Funkcjonalności
warstwy dostępu Ethernet
1000Base-T

6.

Funkcjonalności WLAN

Porty Ethernet ze wsparciem dla 802.3az Energy
Efficient Ethernet
Obsługa VLAN IEEE 802.1q
Minimalna ilość VLAN na tym interfejsie to 32
Obsługi 1000 identyfikatorów sieci VLAN
MTU dla interfejsu zewnętrznego nie może być
mniejsze niż 1514B
Wsparcie dla NTP lub równoważne
Wbudowany firewall z możliwością analizy
aplikacyjnej

Separacja ruchu dla poszczególnych SSID
Mostkowanie SSID do VLAN
Separacja klientów radiowych (uniemożliwienie ruchu
pomiędzy różnymi klientami radiowymi w ramach
jednego SSID)
Możliwość użycia WPA2 Enterprise i Personal (z
użyciem szyfrowania AES), uwierzytelnianie IEEE
802.1x (EAP)
Zarządzanie pasmem: ograniczenie użycia pasma per
pojedynczy użytkownik, ograniczenie użycia pasma per
SSID
Serwer DHCP
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Praca w trybach:
 Controller-managed w których AP jest
kontrolowany przez dedykowany kontroler sieci
WLAN
 Remote Controller-managed w których
AccessPoint jest kontrolowany przez
dedykowany kontroler sieci WLAN. Ruch
kontrolny i ruch klientów jest tunelowany
pomiędzy AP i kontrolerem w tunelu
szyfrowanym.
 Air monitor (AM) na potrzeby funkcjonalności
wireless IDS
 Spectrum analyzer na potrzeby analizy pasma
radiowego i wykrywania zakłóceń
7.

Funkcje Radiowe

Moduły radiowe umożliwiające równoczesną pracę w
paśmie 2,4 GHz i 5 GHz zgodnie ze standardami IEEE
802.11a/b/g/n i IEEE802.11ac
Anteny radiowe wbudowane
Liczba możliwych do jednoczesnego rozgłoszenia SSID
minimalnie 4
Obsługa nie mniej niż 255 klientów sieci WLAN
Strumienie: minimum 1x1:1 dla radia 5GHz i minimum
1x1:1 dla radia 2,4GHz
Wspierane typy modulacji:
 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64QAM, 256-QAM
Wsparcie dla:
 Dynamic frequency selection (DFS)
 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum
(DSSS)
 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division
multiplexing (OFDM)
 Advanced Cellular Coexistence (ACC)
 Maximum ratio combining (MRC)
 Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)
 Short guard interval dla kanałów 20MHz,
40MHz i 80MHz
 Space-time block coding (STBC)
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Low-density parity check (LDPC)
Transmit beam-forming (TxBF)

Wymagana moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz
minimum +17 dBm
Wymagana moc nadawania EIRP w paśmie 5 GHz
minimum +17 dBm
Możliwość konfiguracji użytkowanych
radiowych w obu wymaganych pasmach
8.

kanałów

Zarządzanie
Wsparcie dla zdalnego nadzoru (SNMP, SNMP-TRAP,
syslog).
Konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym pliku
tekstowym, plik musi być eksportowalny i importowany.
Szyfrowany kanał zarządzania urządzeniem w modelu
klasycznym (SSH / HTTPS) lub poprzez chmurę.
Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu
uwierzytelnienia administratora.
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access,
read-only, guest-manager)
Wsparcie dla One Touch Provisionig

9.

Wymagania Formalne

10.

Gwarancja

Urządzenia nie znajdują się na liście End-of-Sale i/lub
End-of-Life producenta
Urządzenia posiadają certyfikaty:
 Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac
 CE Marked
 R&TTE Directive 1995/5/EC
 Low Voltage Directive 72/23/EEC
 EN 300 328
 EN 301 489
 EN 301 893
 UL/IEC/EN 60950
 EN 60601-1-1
 EN 60601-1-2
Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.

Strona 61 z 134

Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
cenowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.
11.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

12.

Dodatkowe wyposażenie

Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C13/C14/C15
umożliwiające podpięcie urządzenia do UPSa.

6. Kontroler sieci WLAN wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 2 szt,
- prawo opcji – 1 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci WLAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

1.

Dojrzałość rozwiązania

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
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badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
2.

Właściwości fizyczne

Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie
typu rack 19”.
Wysokość maksymalna 2U
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C

3.

Zasilanie

Wbudowany zasilacz na napięcie 230V AC

4.

Port Zarządzający

Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej:
- 1 port USB
- 1 port konsolowy
- 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)

5.

Porty komunikacyjne

Minimum 2 porty gigabit Ethernet w standardzie
1000Base-T

1GbE
6.

Porty komunikacyjne
1/10GbE

7.

Wydajność urządzenia

Minimum 2 porty 10Gb Ethernet w formie gniazd na
moduły SFP+.
Porty SFP+ muszą mieć także
możliwość pracy w trybie 1Gb/s SFP.

Obsługa do 256 punktów dostępowych.
Obsługa punktów dostępowych pracujących
standardach: 802.11ac wave2 i 802.11ac wave1.

w

Obsługa punktów dostępowych
standardach: 802.11a/b/g/n

w

pracujących

Wsparcie dla minimum 8000 jednoczesnych urządzeń
pracujących w sieci WLAN
Wsparcie dla minimum 1000 sieci VLAN
Wsparcie dla minimum 100000 aktywnych sesji
firewall/acl
Wydajność urządzeznia nie mniej niż 10Gb/s
8.

Zarządzanie

Kontroler sprzętowy sieci WLAN musi posiadać
możliwość zarządzania poprzez centralny kontroler
(wirtualny lub chmurowy).
Zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port
szeregowy.
Wsparcie dla zdalnego nadzoru: SNMP, SNMP-TRAP,
syslog.
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Konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym pliku
tekstowym, plik musi być eksportowalny i importowany.
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu
uwierzytelnienia administratora.
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access,
read-only, guest-manager)
Kontroler musi posiadać możliwość pracy w klastrze
niezawodnościowym High-Availability z drugim tego
typu urządzeniem.
9.

Funkcje WLAN

Zarządzanie łącznością radiową (RF Management) musi
automatycznie
dostosowywać
pracę
punktów
dostępowych do nowych kanałów WLAN w oparciu o
wartości stosunku sygnału do szumu (SNR) i zajętości
kanału, które mogą być konfigurowane przez
administratora systemu.
Możliwość konfiguracji sieci WLAN zapewniającej
równoważenie obciążenia i sterowanie pasmem w celu
pozwolenia
punktom
dostępowym
na
równoważenie/sterowanie ruchem klientów pomiędzy
obiema częstotliwościami na jednym punkcie
dostępowym i/lub pomiędzy wieloma punktami
dostępowymi w ramach domeny łączności radiowej.
Możliwość automatycznego włączania nowych punktów
do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów
dostępowych w miejscu instalacji).
Możliwość wdrożenia w konfiguracji kratowej,
tworzącej bezprzewodowe, wzajemne połączenia
pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi.
Obsługa mobilności użytkowników (roaming) w sposób
nieodczuwalny dla użytkownika (brak znaczącej
przerwy w łączności) dla warstwy L2 i L3
Obsługa mechanizmów QoS (w tym kontrola pasma per
użytkownik),
Obsługa mechanizmów QoS per aplikacja.
Możliwość zapewnienia równego czasu antenowego
(Airtime) dla wszystkich klientów w środowiskach, w
których wspólnie występują
Tworzenie grup z wybranym SSID i wybranymi AP.
Pojedyncza grupa powinna pozwalać na przypisanie do
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100 AP. Minimalna liczba grup to 64.
Wymagane
radiowym:





10.

mechanizmy

zarządzania

pasmem

Wprowadzanie automatycznych zmian w czasie
rzeczywistym
Inteligentne zarządzanie mocą w obszarach
pokrycia siecią
Dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych
Wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji
Dynamiczne równoważenie obciążenia

Bezpieczeństwo WLAN
Mechanizmy: AAA, przy wykorzystaniu EAP-MD5
oraz MS-CHAPv2.
Mechanizmy bezpieczeństwa dla WLAN:
 WPA, WPA2
 802,1x, EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
 Przypisanie tego samego SSID do różnych
VLANów
 Przypisanie list kontroli dostępu do SSID i do
danego użytkownika
 Uwierzytelnianie ramek zarządzania 802.11
(wykrywanie podszywania się punktów
dostępowych użytkowników poprzez adresy
infrastruktury) – 802.11w
 Wykrywanie wrogich punktów dostępowych
Obsługa serwerów autoryzujących RADIUS.
Praca w architekturze bezpieczeństwa opartej na rolach.
Przypisywanie ról/polityk klientom musi odbywać się
bez konieczności segmentacji przez dedykowane SSID.
Przypisywanie ról/polityk klientom musi odbywać się
miedzy innymi
z
wykorzystaniem
atrybutów
otrzymywanych z serwera RADIUS.
Musi zapewniać wsparcie dla protokołu: MAC address
authentication przy wykorzystaniu serwera RADIUS.
Połączenie kontrolne pomiędzy punktem dostępowym
AP i kontrolerem, powinno mieć możliwość
szyfrowania.
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11.

Dostęp Gościnny

12.

Wymagania Formalne

13.

Gwarancja

Wymagana obsługa dostępu gościnnego musi zawierać:
 Przekierowanie użytkowników typu gość z
określonych SSID do zewnętrznej strony logowania
 Możliwość stosowania wbudowanej strony
logowania dla użytkowników
 Możliwość kreowania użytkowników za pomocą
dedykowanego portalu WWW z możliwością
określenia czasu ważności konta
 Zarządzanie pasmem dla ruchu gościnnego per
klient oraz SSID
 Logiczną separację ruchu gościnnego od ruchu
produkcyjnego na całej długości ścieżki począwszy
od dostępowego AP, a kończąc na punkcie styku z
Internetem.
Kontroler musi zarządzać punktami dostępowymi
dostarczanymi w ramach postępowania.
Urządzenia nie znajdują się na liście End-of-Sale i/lub
End-of-Life producenta.
Urządzenia posiadają certyfikaty:
 EN 60950
 EN55022 Class A
 EN61000-3
 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN
61000-4-5, EN 61000-4- 6, EN 61000-4-8, EN
61000-4-11
 CE mark
Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
cenowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
wykupionej gwarancji u producenta.
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weryfikacji

14.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

15.

Dodatkowe wyposażenie

Wraz z kontrolerem muszą być dostarczone następujące
wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu SR LC – sztuk 2
Wraz z kontrolerem muszą być dostarczone wszystkie
niezbędne licencje umożliwiające pracę z wszystkimi
punktami dostępowymi WLAN dostarczanymi w
ramach zamach SIWZ z funkcjonalnością:
 nadzoru i tunelowania ruchu
 stosowanie reguł firewall z przyznawaniem polityk
w zależności od roli określonej dla danego
użytkownika
 nadzoru sieci WLAN w zakresie funkcjonalności
wIPs/wIDS
Dopuszcza się stosowanie centralizacji licencji, gdzie
wszystkie wymagane kontrolery sieci Wi-Fi
wykorzystują jedną pulę licencyjną. W takim przypadku
suma licencji musi umożliwiać pracę wymaganych AP
w wymaganym zakresie funkcjonalnym i przy trybie
High-Availability klastra niezawodnościowego
kontrolerów.
Jeżeli do zastosowania mechanizmów centralizacji
licencji konieczne jest dodatkowe oprogramowanie lub
licencje to Zamawiający wymaga ich dostarczenia.
Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C13/C14/C15
umożliwiające podpięcie urządzenia do UPSa.
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7. System zarządzający elementami sieci WLAN i LAN – 1 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci WLAN
Lp.
1.

2.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

Dojrzałość rozwiązania

Architektura

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
System musi wspierać, co najmniej 100 urządzeń w
ramach standardowo dostarczonej licencji.
Możliwość rozszerzenia licencji do obsługi 500
urządzeń WLAN/LAN
System zarządzania musi być oferowany w formie
systemu gotowego do instalacji na platformie
wirtutalizacyjnej VMware ESX posiadanej przez
Zamawiającego.
Dostęp do systemu zarządzania musi być realizowany
przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zastosowanie bezpiecznych
mechanizmów HTTPS w celu zarządzania.

3.

Nadzorowanie stanu sieci
Zbieranie informacji o sieci i raportowanie jej stanu w
formie dashboard.
Zbieranie alarmów i filtrowanie ich dla urządzeń typu
Access Point, przełącznik LAN.
Analiza zdarzeń z ich korelacją
Zbieranie informacji o podłączonych klientach AP,
zajętości pamięci i stanu oprogramowania.
Możliwość podglądu danych WLAN dotyczących
pojedynczego klienta zawierających informacje o ruchu,
sile sygnału, prędkości i historii połączenia.
Możliwość nadzorowania funkcjonalności Wireless
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Intrusion Detection System i analizy danych w tym
zakresie.
Automatyczne wykrywanie urządzeń infrastruktury
WLAN.
Zarządzanie urządzeniami w zakresie definicji
konfiguracji np. konfiguracji sieci VLAN, konfiguracji
adresacji IP, ustalania statusu portów i zasilania PoE.
Zbieranie i przechowywanie konfiguracji.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
 Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
 Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.
4.

Zarządzanie siecią LAN i
WLAN

Zero-Touch Provisioning
 Możliwość przesyłania oprogramowania i
konfiguracji dla nowych („wyjętych z pudełka”)
urządzeń wspierających ten tryb konfiguracji.
Zarządzanie oprogramowaniem
 Możliwość wykonywania uaktualnienia
oprogramowania w trybie natychmiastowym i w
trybie cyklicznym
 Tworzenie grup urządzeń i przydzielanie urządzeń
do nich w celu łatwiejszej identyfikacji i grupowej
konfiguracji i zarządzenia oprogramowaniem.
Zarządzenie konfiguracją urządzeń.

5.

Kontrola Aplikacyjna

Zbieranie informacji i wizualizacja pracujących w sieci
aplikacji.
Zbieranie informacji i wizualizacja odwiedzanych stron
web URL.
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Możliwość analizy i wizualizacji konkretnych
zdefiniowanych aplikacji, grup aplikacji i stron web z
określoną reputacją.
6.

Raportowanie
Raportowanie stanu sieci
Możliwość tworzenie automatycznych raportów w
określonych interwałach czasowych
Możliwość tworzenia raportów w formie PDF

7.

Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
cenowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.

8.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
e) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
f) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
g) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
h) możliwość aktualizacji oprogramowania

8. System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN wraz z konfiguracją – 1 szt.
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Zastosowanie: System klasy NAC (Network Access Control) do zarządzania elementami
infrastruktury sieciowej
Lp.
1.

2.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

Dojrzałość rozwiązania

Architektura

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
System musi wspierać, co najmniej 100 urządzeń w
ramach standardowo dostarczonej licencji.
Możliwość rozszerzenia licencji do obsługi minimum
500 urządzeń WLAN/LAN
System zarządzania musi być oferowany w formie
systemu gotowego do instalacji na platformie
witalizacyjnej VMware ESX
Dostęp do systemu zarządzania musi być realizowany
przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zastosowanie bezpiecznych
mechanizmów HTTPS w celu zarządzania.

3.

Nadzorowanie stanu sieci
Zbieranie informacji o sieci i raportowanie jej stanu w
formie dashboard.
Zbieranie alarmów i filtrowanie ich dla urządzeń typu
Access Point, przełącznik LAN.
Analiza zdarzeń z ich korelacją
Zbieranie informacji o podłączonych klientach AP,
zajętości pamięci i stanu oprogramowania.
Możliwość podglądu danych WLAN dotyczących
pojedynczego klienta zawierających informacje o ruchu,
sile sygnału, prędkości i historii połączenia.
Możliwość nadzorowania funkcjonalności Wireless
Intrusion Detection System i analizy danych w tym
zakresie.
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Automatyczne wykrywanie urządzeń infrastruktury
WLAN.
Zarządzanie urządzeniami w zakresie definicji
konfiguracji np. konfiguracji sieci VLAN, konfiguracji
adresacji IP, ustalania statusu portów i zasilania PoE.
Zbieranie i przechowywanie konfiguracji.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
 Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,

4.

Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.

Zarządzanie siecią LAN i
WLAN

Zero-Touch Provisioning
 Możliwość przesyłania oprogramowania i
konfiguracji dla nowych („wyjętych z pudełka”)
urządzeń wspierających ten tryb konfiguracji.
Zarządzanie oprogramowaniem
 Możliwość wykonywania uaktualnienia
oprogramowania w trybie natychmiastowym i w
trybie cyklicznym
 Tworzenie grup urządzeń i przydzielanie urządzeń
do nich w celu łatwiejszej identyfikacji i grupowej
konfiguracji i zarządzenia oprogramowaniem.
 Zarządzenie konfiguracją urządzeń.

5.

Kontrola Aplikacyjna

Zbieranie informacji i wizualizacja pracujących w sieci
aplikacji.
Zbieranie informacji i wizualizacja odwiedzanych stron
web URL.
 Możliwość analizy i wizualizacji konkretnych
zdefiniowanych aplikacji, grup aplikacji i stron web
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z określoną reputacją.
6.

Raportowanie
Raportowanie stanu sieci
Możliwość tworzenie automatycznych raportów w
określonych interwałach czasowych
Możliwość tworzenia raportów w formie PDF

7.

Architektura

System musi wspierać, co najmniej 100 urządzeń w
ramach standardowo dostarczonej licencji.
Możliwość rozszerzenia licencji do obsługi 500
urządzeń WLAN/LAN
System zarządzania musi być oferowany w formie
systemu gotowego do instalacji na platformie
witalizacyjnej VMware ESX posiadanej przez
Zamawiającego
Dostęp do systemu zarządzania musi być realizowany
przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zastosowanie bezpiecznych
mechanizmów HTTPS w celu zarządzania.

8.

Nadzorowanie stanu sieci
Zbieranie informacji o sieci i raportowanie jej stanu w
formie dashboard.
Zbieranie alarmów i filtrowanie ich dla urządzeń typu
Access Point, przełącznik LAN.
Analiza zdarzeń z ich korelacją
Zbieranie informacji o podłączonych klientach AP,
zajętości pamięci i stanu oprogramowania.
Możliwość podglądu danych WLAN dotyczących
pojedynczego klienta zawierających informacje o ruchu,
sile sygnału, prędkości i historii połączenia.
Możliwość nadzorowania funkcjonalności Wireless
Intrusion Detection System i analizy danych w tym
zakresie.
Automatyczne wykrywanie urządzeń infrastruktury
WLAN.
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Zarządzanie urządzeniami w zakresie definicji
konfiguracji np. konfiguracji sieci VLAN, konfiguracji
adresacji IP, ustalania statusu portów i zasilania PoE.
Zbieranie i przechowywanie konfiguracji.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
 Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
 Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.
9.

Zarządzanie siecią LAN i
WLAN

Zero-Touch Provisioning
 Możliwość przesyłania oprogramowania i
konfiguracji dla nowych („wyjętych z pudełka”)
urządzeń wspierających ten tryb konfiguracji.
Zarządzanie oprogramowaniem
 Możliwość wykonywania uaktualnienia
oprogramowania w trybie natychmiastowym i w
trybie cyklicznym
 Tworzenie grup urządzeń i przydzielanie urządzeń
do nich w celu łatwiejszej identyfikacji i grupowej
konfiguracji i zarządzenia oprogramowaniem.
Zarządzenie konfiguracją urządzeń.

10.

Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
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W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
cenowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
wykupionej gwarancji u producenta.
11.

Wsparcie

weryfikacji

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
i) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
j) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
k) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
l) możliwość aktualizacji oprogramowania

9. Konfiguracja
Zamawiający wymaga konfiguracji:
9.1. minimum dwóch przełączników rdzeniowych
9.2. minimum dwóch przełączników dystrybucyjnych
9.3. minimum dwóch przełączników dostępowych
9.4. minimum dwóch punktów dostępowych sieci WLAN
9.5. minimum dwóch wyniesionych punktów dostępowych sieci WLAN
9.6. minimum dwóch kontrolerów sieci WLAN
9.7. systemu zarządzania elementami sieci LAN oraz WLAN
9.8. systemu kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN (system klasy NAC)
Zamawiający wymaga konfiguracji przełączników o których mowa w pkt 9.1 - 9.3 w
architekturze Core-Spine-Leaf. Dokładna specyfikacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i
zostanie udostępniona Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
10. Instrukataż
10.1.
Zamawiający wymaga w terminie określonym w § 1 ust. 6.1 niniejszej Umowy
przeprowadzenia instruktażu dla 5 pracowników Zamawiającego z zakresu wdrażanej
infrastruktury sieciowej oraz oprogramowania, nie krótszego niż 4 dni.
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UWAGA
1.
Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia
towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
2.
Zaoferowane artykuły równoważne muszą być o parametrach wymaganych przez
Zamawiającego lub lepszych.
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Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

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

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

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na dostawę i konfigurację infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz
oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i
konfigurację infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (34/18/PN), oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ zamówienia za cenę1:
Cena netto oferty: ……………………………………………………………………………
słownie złotych: ………………………………………………………………………………
Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
Cena brutto oferty: …………………………………………………………………………
słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………
Okres gwarancji Sprzętu „G”:
Okres wsparcia Sprzętu „W”:
Wysokość przełącznika rdzeniowego „U”:
Czas realizacji zamówienia „R”:
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- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….

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

Powyższa/e cena/y oferty netto i brutto wynika/ją z załączonego formularza cenowego.
Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.
4. Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
6. Oświadczam(-y),
iż
realizację
przedmiotu
zamówienia
w
zakresie4
………………………………………………………………………………………………
powierzę(-my)
podwykonawcy(om),………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy)

Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję(-emy) się,
przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny oferty brutto, na warunkach określonych w pkt 20 SIWZ.
9. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
10. Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty5
1) nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
2) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług†. Powyższy obowiązek
podatkowy będzie dotyczył ……………. 6 objętych przedmiotem zamówienia, a
ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….... 7 zł.
11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
a. .........................................................
b. ..........................................................
8.

4

5
6

7

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.
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
Wpisać dostawę/dostawy, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) dostawy/dostaw wymienionych wcześniej.
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c. ..........................................................
d. ........................................................

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Dostawa dostawę i konfigurację infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (34/18/PN)

p.

1

Produkt

2

1

Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzany
10Gb Ethernet

2

Przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzany 10Gb
Ethernet

3

Przełącznik sieciowy dostępowy zarządzany 1Gb
Ethernet

4

5

Punkt dostępowy sieci WLAN

Wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN

Nazwa producenta,
model, podstawowe
parametry1

3

Nazwa
producenta:……….………
Model:……………………
Symbol …………………..
Nazwa
producenta:……….………
Model:……………………
Symbol …………………..
Nazwa
producenta:……….………
Model:……………………
Symbol …………………..
Nazwa
producenta:……….………
Model:……………………
Symbol …………………..
Nazwa
producenta:……….………
Model:……………………
Symbol …………………..

Ilość

Cena
jednostkowa
(netto) PLN za 1
sztukę

Cena oferty
netto PLN
kol. 4 x kol.
5

4

5

6

7

……….. zł

….. %
VAT

……….. zł

….. %
VAT

……….. zł

….. %
VAT

……….. zł

….. %
VAT

……….. zł

….. %
VAT

4 szt. w tym 2 szt
w ramach prawa
opcji
4 szt. w tym 2 szt
w ramach prawa
opcji
20 szt, w tym
10 szt w ramach
prawa opcji
70 szt, w tym
35 szt w ramach
prawa opcji
20 szt, w tym
10 szt w ramach
prawa opcji
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Stawka
VAT %

……….. zł

……….. zł

……….. zł

……….. zł

……….. zł

Wartość
Cena
podatku
oferty
VAT
brutto
kol. 6 x
kol. 6 +
stawka kol. 8 PLN
VAT
PLN
8

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

9

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

6

7

8

Kontroler sieci WLAN

System zarządzający elementami sieci WLAN i LAN

System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN

Nazwa
producenta:……….………
Model:……………………
Symbol …………………..
Nazwa
producenta:……….………
Nazwa
systemu:……….………….
Wersja ……………………
Nazwa
producenta:……….………
Nazwa
systemu:……….………….
Wersja ……………………

3 szt, w tym
1 szt w ramach
prawa opcji

1 szt.

1 szt.

9

……….. zł

……….. zł

……….. zł

……….. zł

……….. zł

……….. zł

….. %
VAT

….. %
VAT

….. %
VAT

………..
zł
………..
zł

………..
zł

………..
zł

………..
zł

………..
zł

Suma pozycji 1-8

……………………………….
miejscowość, data

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

Opis ma pozwolić Zamawiającemu zidentyfikować produkt w celu jego weryfikacji. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego wykonawca zobowiązany jest
przedstawić wraz
1

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

WYKAZ DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ
Wykonawcy winni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostaw polegające na
dostawie, instalacji i wdrożeniu przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s o wartości każdej z nich
co najmniej 800 000,00 zł brutto.
Wykonana dostawa

Lp.

Przedmiot dostawy

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

Wartość dostawy
(brutto)

…………………………………… zł,

Data wykonania

1.

(należy podać datę

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

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji dostawy)
Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

...…………….………………………….…………….

wykonanie
dostawy)

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

Przedmiot dostawy

…..……………………………………………………………………

2.
Wartość dostawy
(brutto)

…………………………………… zł,

Strona 83 z 134

Data wykonania
(należy podać datę

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

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji dostawy
Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

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

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

………………………….
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i konfigurację infrastruktury

sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (oznaczenie sprawy 34/18/PN)
OŚWIADCZENIE *
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „uPzp”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

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

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

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

*

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

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

sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (oznaczenie sprawy 34/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1

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

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

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

niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i konfigurację infrastruktury

sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (oznaczenie sprawy 34/18/PN)

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

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

1

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

niepotrzebne

2
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skreślić

Załącznik nr 9 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Przełącznik rdzeniowy zarządzalny 10 GbE
Nazwa producenta
Model
Symbol
Maksymalna ilość dysków w module serwerowym
Wysokość pojedynczego modułu (wyrażona w U)
Głębokość
Zakres temperatury pracy
Wymiana modułu wentylatora wymaga nie wymaga przerwy w pracy modułu
Ilość wewnętrznych zasilaczy 230V AC
Wymiana modułu zasilacza wymaga przerwy w pracy modułu.
Redundancja zasilania modułu
Ilość portów USB
Ilość portów umożliwiających dostęp do konsoli
Ilość portów zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)
Ilość portów komunikacyjnych 1 GbE
Ilość portów 10Gb Ethernet w formie gniazd na moduły SFP+ ze wsparciem IEEE
802.1AE MACsec
Możliwość doposażenia przełącznika o porty 40Gb Ethernet QSFP+
Możliwość rozbudowy poprzez instalację kart/modułu rozszerzeń
Możliwość rozbudowy przełącznika o dodatkowe porty QSFP+
Możliwość rozbudowy przełącznika o dodatkowe porty SFP/SFP+
Możliwość rozbudowy przełącznika o dodatkowe porty Ethernet 1000Base-T RJ45
z zasilaniem PoE+ IEEE802.3at
Wydajność matrycy przełączającej
Przepustowość przełącznika w ilości pakietów
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………………..
………………..
………………..
……szt.
……..U
…..cm
Od ….°C do …..°C
TAK/NIE*
…. szt.
TAK/NIE*
TAK/NIE*
…. szt.
…. szt.
…. szt.
…. szt.
…. szt.
TAK/NIE*
….. slotów na karty liniowe
…. szt.
…. szt.
…. szt.
…. Gb/s
…. Mpps

Możliwość tworzenia połączeń agregowanych pochodzących z różnych
przełączników w stosie (Multichassis link aggregation lub Multichassis
Etherchannel lub M-LAG lub mechanizm podobny)
Możliwość układania w stos
Ilość ID VLAN
Rozmiar tablicy MAC address
Ilość IPv4 unicast routes
Ilość IPv6 unicast routes

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1d

TAK/NIE*
….
….
….
….
TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1w

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1s

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1q

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.3ad

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1x

TAK/NIE*

Filtracja adresów MAC

TAK/NIE*

Ilość portów USB

…. szt.

Obsługa SNMPv2c

TAK/NIE*

Obsługa SNMPv3

TAK/NIE*

Obsługa SSL

TAK/NIE*

Długość gwarancji

….. lat(a)

Rodzaj gwarancji

8x5xNBD*
8x5x4
24x7x4

Ilość kabli połączenia bezpośredniego 40GbE
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…..szt.

Długość kabli połączenia bezpośredniego 40GbE

…metr(y/ów)
…..szt.

Ilość wkładek 10BASE-SR
2. Przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzany 10Gb Ethernet
Nazwa producenta

………………..

Model

………………..

Symbol

………………..

Możliwość montażu w standardowej szafie typu rack 19”

TAK/NIE*

Maksymalna ilość slotów na moduł rozszerzeń

…..szt.

Wysokość pojedynczego modułu (wyrażona w U)

……..U

Głębokość

…..cm
Od ….°C do …..°C

Zakres temperatury pracy
Ilość wewnętrznych zasilaczy 230V AC

…..szt.

Redundancja zasilania modułu

TAK/NIE*

Wymiana modułu zasilacza wymaga przerwy w pracy modułu

TAK/NIE*

Ilość portów USB

…..szt.

Ilość portów umożliwiających dostęp do konsoli

…..szt.

Ilość portów zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)

…..szt.

Ilość portów 10Gb Ethernet w formie gniazd na moduły SFP+ ze wsparciem IEEE
802.1AE MACsec

…..szt.

Porty SFP+ pracują w trybie 1Gb/s SFP
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TAK/NIE*

Ilość portów komunikacyjnych 1 GbE

…..szt.

Możliwość rozbudowy przełącznika o min 2 dodatkowe porty QSFP+

TAK/NIE*

Możliwość rozbudowy przełącznika o min 8 dodatkowe porty SFP/SFP+

TAK/NIE*

Wydajność matrycy przełącznika

…..Gb/s

Przepustowość przełącznika w ilości pakietów

…..Mpps

Łączenie wielu przełączników w jedno logiczne urządzenie
Maksymalna ilość połączonych przełączników
Możliwość tworzenia połączeń agregowanych pochodzących z różnych
przełączników w stosie (Multichassis link aggregation lub Multichassis
Etherchannel lub M-LAG lub mechanizm podobny)

TAK/NIE*
…..szt.
TAK/NIE*

Ilość ID VLAN

…..szt.

Rozmiar tablicy MAC address

…..szt.

Ilość IPv4 unicast routes

…..szt.

Ilość IPv6 unicast routes

…..szt.

Wsparcie dla IEEE 802.1d

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1w

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1s

TAK/NIE*

Ilość RPVST+

…..szt.

Wsparcie dla IEEE 802.1q

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.3ad

TAK/NIE*

Filtracja adresów MAC

TAK/NIE*

Możliwość agregowania LACP

TAK/NIE*
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Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP lub Uni-Directional Link
Detection (UDLD)

TAK/NIE*

Obsługa ramek typu Jumbo.

TAK/NIE*

Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP lub równoważnych

TAK/NIE*

Routing statyczny

TAK/NIE*

Obsługa Protokołu routing: RIP, OSPF, BGP

TAK/NIE*

Posiada Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

TAK/NIE*

Posiada Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

TAK/NIE*

Obsługa RADIUS

TAK/NIE*

Obsługa TACACS+

TAK/NIE*

Obsługa SNMPv2c

TAK/NIE*

Obsługa SNMPv3

TAK/NIE*

Obsługa SSH

TAK/NIE*

Obsługa v1, v2

TAK/NIE*

Funkcja Routing PIM-SM i PIM-DM

TAK/NIE*

Funkcja multicast IGMP

TAK/NIE*

Funkcja MLD snooping

TAK/NIE*

Ochrona BPDU

TAK/NIE*

Dynamic ARP inspection lub Dynamic ARP protection

TAK/NIE*

DHCP Protection

TAK/NIE*

ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port

TAK/NIE*

ACL bazujące na polach IP address/subnet i TCP/UDP port number

TAK/NIE*
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Port-Based Authentication – 802.1x

TAK/NIE*

Możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami 802.1x oraz MAC, lub
802.1x oraz WWW

TAK/NIE*

Ilość obsługiwanych autentykowanych stacji na porcie

…..szt.

Dynamic IP Lockdown

TAK/NIE*

Secure FTP

TAK/NIE*

Switch CPU Protection

TAK/NIE*

ICMP

TAK/NIE*

STP Root Guard

TAK/NIE*

Port Security

TAK/NIE*

Source-port filtering

TAK/NIE*

IEEE 802.1AE MACsec

TAK/NIE*

Private VLAN

TAK/NIE*

QoS

TAK/NIE*

Ilość kolejek sprzętowych per port

…..szt.

Broadcast Control

TAK/NIE*

ICMP rate Limiting

TAK/NIE*

Algorytmy: PQ, SPQ, SDWRR, WRED, WRR

TAK/NIE*

Zarządzanie za pomocą:
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linii komend CLI

TAK/NIE*

http

TAK/NIE*

telnet

TAK/NIE*

SSH

TAK/NIE*

out-of-band management IP

TAK/NIE*

Możliwość eksportu i edycji pliku konfiguracyjnego w zewnętrznym edytorze
tekstowym.
Możliwość przechowywania minimum 2 wersji pliku konfiguracyjnego w pamięci
flash

TAK/NIE*
TAK/NIE*

Możliwość przechowywania minimum 2 wersji oprogramowania systemowego w
pamięci flash
Obsługa IEEE 802.1AB LLDP, LLDP-MED

TAK/NIE*

Wsparcie dla RMON 4 grupy

TAK/NIE*

Wsparcie dla sFLOW lub równoważne

TAK/NIE*

Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP

TAK/NIE*

Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu.

TAK/NIE*

Wbudowany DHCP serwer

TAK/NIE*

Wsparcie dla funkcji UDP

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Długość gwarancji

….. lat(a)

Długość wsparcia

….. lat(a)

Rodzaj wsparcia 8x5xNBD

TAK/NIE*

Z przełącznikiem dostarczone będą następujący osprzęt:

Wkładki optyczne i wymagane kable muszą pochodzić od
producenta urządzenia i być objęte jego gwarancją.

Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+ Typu SR LC – sztuk 4

TAK/NIE*

Wkładka optyczna SingleMode Ethernet 10Gb/s SFP+ Typu LR LC 10km – sztuk
2

TAK/NIE*
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Kabel typu DAC SFP+ SFP+ o długości 3m - sztuk 2

TAK/NIE*

Dedykowany kabel do łączenia przełączników w stos o długości 0,5m – sztuk 1

TAK/NIE*

3. Przełącznik sieciowy dostępowy zarządzany 1Gb Ethernet
Nazwa producenta

………………..

Model

………………..

Symbol

………………..

Możliwość montażu w standardowej szafie typu rack 19”

TAK/NIE*

Wysokość pojedynczego modułu (wyrażona w U)

……..U

Głębokość

…..cm
Od ….°C do …..°C

Zakres temperatury pracy
Ilość wewnętrznych zasilaczy 230V AC

…..szt.

Redundancja zasilania modułu

TAK/NIE*

Wymiana modułu zasilacza wymaga przerwy w pracy modułu

TAK/NIE*

Budżet mocy PoE+ na poziomie nie niższym niż 370W przy pracy na jednym
zasilaczu
Budżet mocy PoE+ na poziomie nie niższym niż 740W przy pracy na dwu
zasilaczach
Ilość portów USB

TAK/NIE*
TAK/NIE*
…. szt.

Ilość portów umożliwiających dostęp do konsoli

…. szt.

Ilość portów zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)

…. szt.

Ilość portów gigabit Ethernet w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla
standardu IEEE 802.3at (PoE+) i wsparciem dla IEEE 802.3az Energy Efficient
Ethernet

…. szt.
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Ilość portów 10Gb Ethernet w formie gniazd na moduły SFP+ ze wsparciem IEEE
802.1AE MACsec.

…. szt.

Wydajność matrycy przełączającej

…. Gb/s

Przepustowość przełącznika w ilości pakietów

…. Mpps

Łączenie wielu przełączników w jedno logiczne urządzenie
Maksymalna ilość połączonych przełączników
Możliwość łączenia w stos w trybie backend stacking przy pomocy dedykowanych
portów i w topologii ring.
Możliwość tworzenia połączeń agregowanych pochodzących z różnych
przełączników w stosie

TAK/NIE*
…..szt.
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Ilość ID VLAN

…..szt.

Rozmiar tablicy MAC address

…..szt.

Ilość IPv4 unicast routes

…..szt.

Ilość IPv6 unicast routes

…..szt.

Wsparcie dla IEEE 802.1d

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1w

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1s

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1q

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.3ad

TAK/NIE*

Wsparcie dla IEEE 802.1x

TAK/NIE*

Filtracja adresów MAC

TAK/NIE*

Możliwość agregowania LACP

TAK/NIE*

Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP lub Uni-Directional Link
Detection (UDLD)

TAK/NIE*
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Obsługa ramek typu Jumbo.

TAK/NIE*

Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP lub równoważny

TAK/NIE*

Routing statyczny (IPv4)

TAK/NIE*

Protokoły routing: RIP, OSPF

TAK/NIE*

Posiada Virtual Router Redundancy Protocol

TAK/NIE*

Obsługa RADIUS

TAK/NIE*

Obsługa TACACS+

TAK/NIE*

Obsługa SNMPv2c

TAK/NIE*

Obsługa SNMPv3

TAK/NIE*

Obsługa SSH

TAK/NIE*

Obsługa v1, v2

TAK/NIE*

Obsługa IGMP snooping

TAK/NIE*

Obsługa MLD snooping

TAK/NIE*

Routing statyczny (IPv6)

TAK/NIE*

Protokoły routing: RIPng, OSPFv3

TAK/NIE*

Ochrona BPDU

TAK/NIE*

Dynamic ARP inspection lub Dynamic ARP protection

TAK/NIE*

DHCP Protection

TAK/NIE*

ACL bazujące na polach IP address/subnet i TCP/UDP port number

TAK/NIE*

ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port

TAK/NIE*

Możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami 802.1x oraz MAC, lub
802.1x oraz WWW

TAK/NIE*
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Ilość obsługiwanych autentykowanych stacji na porcie

…..szt.

Dynamic IP Lockdown

TAK/NIE*

Secure FTP

TAK/NIE*

Switch CPU Protection

TAK/NIE*

ICMP

TAK/NIE*

STP Root Guard

TAK/NIE*

Port Security

TAK/NIE*

Source-port filtering

TAK/NIE*

IEEE 802.1AE MACsec

TAK/NIE*

Private VLAN

TAK/NIE*

QoS

TAK/NIE*

Ilość kolejek sprzętowych per port

…..szt.

Prioryteryzacja zgodna z 802.1p.

TAK/NIE*

Możliwość klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez
wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC,
źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.

TAK/NIE*

Broadcast Control

TAK/NIE*

ICMP rate Limiting

TAK/NIE*
Przełącznik musi wspierać przynajmniej 2 z wymienionych
algorytmów

Algorytmy:
Priority Queing (PQ)

TAK/NIE*

Strict priority queuing (SPQ)

TAK/NIE*

smoothed deficit weighted round-robin (SDWRR)

TAK/NIE*
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weighted random early detection (WRED)

TAK/NIE*

weighted tail drop

TAK/NIE*

Weighted round robin (WRR)

TAK/NIE*

linii komend CLI

TAK/NIE*

http

TAK/NIE*

telnet

TAK/NIE*

SSH

TAK/NIE*

out-of-band management IP

TAK/NIE*

Zarządzanie za pomocą:

Możliwość eksportu i edycji pliku konfiguracyjnego w zewnętrznym edytorze
tekstowym.
Możliwość przechowywania minimum 2 wersji pliku konfiguracyjnego w pamięci
flash
Możliwość przechowywania minimum 2 wersji oprogramowania systemowego w
pamięci flash

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

Obsługa IEEE 802.1AB LLDP

TAK/NIE*

Obsługa IEEE 802.1AB LLDP-MED

TAK/NIE*

Wsparcie dla RMON 4 grupy

TAK/NIE*

Wsparcie dla sFLOW lub równoważne

TAK/NIE*

Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP

TAK/NIE*

Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu.

TAK/NIE*

Wbudowany DHCP serwer

TAK/NIE*

Wsparcie dla funkcji UDP

TAK/NIE*
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Długość gwarancji

….. lat(a)

Długość wsparcia

….. lat(a)

Rodzaj wsparcia 8x5xNBD

TAK/NIE*

Z przełącznikiem dostarczone będą następujący osprzęt:

Wkładki optyczne i wymagane kable muszą pochodzić od
producenta urządzenia i być objęte jego gwarancją.

Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+ Typu SR LC – sztuk 1

TAK/NIE*

Dedykowany kabel do łączenia przełączników w stos o długości 1m – sztuk 1

TAK/NIE*

4. Punkt dostępowy sieci WLAN

Nazwa producenta
Model
Symbol
Obudowa umożliwiająca montaż na suficie
Głębokość
Szerokość
Zakres temperatury pracy
Praca z zakresie wilgotności
Wbudowane diody LED sygnalizujące status urządzenia
Dostępne zasilanie przez Port Ethernet w standardzie PoE IEEE 802.3at
Dostępne zasilanie przez Port Ethernet w standardzie PoE IEEE 802.3af
Dedykowany zasilacz na napięcie 230V AC
Ilość portów konsolowych
Ilość portów komunikacyjnych Ethernet 1000Base-T
Obsługa IEEE 802.1q
Ilość vlan na interfejsie
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………………..
………………..
………………..
TAK/NIE*
…..cm
…..cm
Od ….°C do …..°C
Od ….°% do …..%
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
…. szt.
…. szt.
TAK/NIE*
…. szt.

Ilość obsługiwanych identyfikatorów sieci VLAN
Rozmiar MTU dla interfejsu zewnętrznego
Wsparcie dla NTP lub równoważne
Wbudowany firewall z możliwością analizy aplikacyjnej
Separacja ruchu dla poszczególnych SSID
Mostkowanie SSID do VLAN
Separacja klientów radiowych
Możliwość użycia WPA2 Enterprise i Personal
Możliwość uwierzytelnianie IEEE 802.1x
Ograniczenie użycia pasma per pojedynczy użytkownik
Ograniczenie użycia pasma per SSID
Serwer DHCP
Praca w trybach:
Controller-managed w których AP jest kontrolowany przez dedykowany kontroler
sieci WLAN
Remote Controller-managed w których AccessPoint jest kontrolowany przez
dedykowany kontroler sieci WLAN. Ruch kontrolny i ruch klientów jest
tunelowany pomiędzy AP i kontrolerem w tunelu szyfrowanym.
Tryb autonomiczny, w którym AP może pracować samodzielnie.
Air monitor (AM) na potrzeby funkcjonalności wireless IDS
Spectrum analyzer na potrzeby analizy pasma radiowego i wykrywania zakłóceń
Dwa wbudowane moduły radiowe umożliwiające równoczesną pracę w paśmie 2,4
GHz i 5 GHz zgodnie ze standardami IEEE 802.11a/b/g/n i IEEE802.11ac wave 2
Anteny radiowe wbudowane
Liczba możliwych do jednoczesnego rozgłoszenia SSID
Ilość klientów korzystających jednocześnie z sieci wlan
Strumień minimum 3x3:3 MIMO dla radia 5 GHz
Strumień minimum 2x2:2 MIMO dla radia 2,4 GHz
Wsparcie dla MU-MIMO
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…. szt.
……..B
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
…. szt.
…. szt.
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Wspierane typy modulacji 802.11b
Wspierane typy modulacji 802.11a/g/n/ac
Wsparcie

TAK/NIE*
TAK/NIE*

Dynamic frequency selection (DFS)
802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS)
802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)
Advanced Cellular Coexistence (ACC)
Maximum ratio combining (MRC)
Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)
Short guard interval dla kanałów 20MHz, 40MHz i 80MHz
Space-time block coding (STBC)
Low-density parity check (LDPC)
Transmit beam-forming (TxBF)
Moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz
Moc nadawania EIRP w paśmie 5 GHz
Możliwość konfiguracji użytkowanych kanałów radiowych w obu wymaganych
pasmach
Wsparcie SNMP
Wsparcie SNMP-TRAP
Wsparcie syslog
Konfiguracja mieścić się w pojedynczym pliku tekstowym, plik musi być
eksportowalny i importowany.
Szyfrowany kanał zarządzania urządzeniem w modelu klasycznym (SSH /
HTTPS) lub poprzez chmurę.
Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu uwierzytelnienia
administratora.
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access, read-only, guestmanager)

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
……..dBm
……..dBm
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TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Wsparcie dla One Touch Provisionig
Urządzenia nie znajdują się na liście End-of-Sale i/lub End-of-Life producenta
Urządzenia posiadają certyfikaty:
Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac
CE Marked
R&TTE Directive 1995/5/EC
Low Voltage Directive 72/23/EEC
EN 300 328
EN 301 489
EN 301 893
UL/IEC/EN 60950
EN 60601-1-1
EN 60601-1-2
Długość gwarancji
Długość wsparcia
Wraz z urządzeniem dostarczone będą elementy mocujące o sufitu podwieszanego

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
….. lat(a)
….. lat(a)
TAK/NIE*

5. Wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN
Nazwa producenta
Model
Symbol
Obudowa umożliwiająca postawienie/montaż na biurku
Zakres temperatury pracy
Praca z zakresie wilgotności
Wbudowane diody LED sygnalizujące status urządzenia
Dostępne zasilanie przez Port Ethernet w standardzie PoE IEEE 802.3at
Dostępne zasilanie przez Port Ethernet w standardzie PoE IEEE 802.3af
Dedykowany zasilacz na napięcie 230V AC
Ilość portów konsolowych
Strona 103 z 134

………………..
………………..
………………..
TAK/NIE*
Od ….°C do …..°C
Od ….°% do …..%
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
…. szt.

Ilość interfejs sieci LAN/WAN 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 pracujący
jako uplink
Ilość interfejsy sieci LAN 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 pracujący jako
downlink.
Porty Ethernet ze wsparciem dla 802.3az Energy Efficient Ethernet
Obsługa VLAN IEEE 802.1q
Ilość VLAN na interfejsie
Ilość obsługiwanych identyfikatorów sieci VLAN
Rozmiar MTU dla interfejsu zewnętrznego
Wsparcie dla NTP lub równoważne
Wbudowany firewall z możliwością analizy aplikacyjnej
Separacja ruchu dla poszczególnych SSID
Mostkowanie SSID do VLAN
Separacja klientów radiowych
Możliwość użycia WPA2 Enterprise i Personal
Możliwość uwierzytelnianie IEEE 802.1x
Ograniczenie użycia pasma per pojedynczy użytkownik
Ograniczenie użycia pasma per SSID
Serwer DHCP
Praca w trybach:
Controller-managed w których AP jest kontrolowany przez dedykowany kontroler
sieci WLAN
Remote Controller-managed w których AccessPoint jest kontrolowany przez
dedykowany kontroler sieci WLAN. Ruch kontrolny i ruch klientów jest
tunelowany pomiędzy AP i kontrolerem w tunelu szyfrowanym.
Air monitor (AM) na potrzeby funkcjonalności wireless IDS
Spectrum analyzer na potrzeby analizy pasma radiowego i wykrywania zakłóceń
Dwa wbudowane moduły radiowe umożliwiające równoczesną pracę w paśmie 2,4
GHz i 5 GHz zgodnie ze standardami IEEE 802.11a/b/g/n i IEEE802.11ac wave 2
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…. szt.
…. szt.
TAK/NIE*
TAK/NIE*
…. szt.
…. szt.
……..B
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Anteny radiowe wbudowane
Liczba możliwych do jednoczesnego rozgłoszenia SSID
Ilość klientów korzystających jednocześnie z sieci wlan
Strumień minimum 1x1:1 MIMO dla radia 5 GHz
Strumień minimum 1x1:1 MIMO dla radia 2,4 GHz
Wspierane typy modulacji 802.11b
Wspierane typy modulacji 802.11a/g/n/ac
Wsparcie
Dynamic frequency selection (DFS)
802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS)
802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)
Advanced Cellular Coexistence (ACC)
Maximum ratio combining (MRC)
Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)
Short guard interval dla kanałów 20MHz, 40MHz i 80MHz
Space-time block coding (STBC)
Low-density parity check (LDPC)
Transmit beam-forming (TxBF)
Moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz
Moc nadawania EIRP w paśmie 5 GHz
Możliwość konfiguracji użytkowanych kanałów radiowych w obu wymaganych
pasmach
Wsparcie SNMP
Wsparcie SNMP-TRAP
Wsparcie syslog
Konfiguracja mieścić się w pojedynczym pliku tekstowym, plik musi być
eksportowalny i importowany
Szyfrowany kanał zarządzania urządzeniem w modelu klasycznym (SSH /
HTTPS) lub poprzez chmurę
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TAK/NIE*
…. szt.
…. szt.
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
……..dBm
……..dBm
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu uwierzytelnienia
administratora
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access, read-only, guestmanager)
Wsparcie dla One Touch Provisionig
Urządzenia nie znajdują się na liście End-of-Sale i/lub End-of-Life producenta
Urządzenia posiadają certyfikaty:
Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac
CE Marked
R&TTE Directive 1995/5/EC
Low Voltage Directive 72/23/EEC
EN 300 328
EN 301 489
EN 301 893
UL/IEC/EN 60950
EN 60601-1-1
EN 60601-1-2
Długość gwarancji
Długość wsparcia
Wraz z urządzeniem dostarczone będą kable zasilające 230V AC

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
….. lat(a)
….. lat(a)
TAK/NIE*

6. Wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN wraz z konfiguracją
Nazwa producenta
Model
Symbol
Możliwość montażu w standardowej szafie typu rack 19”
Wysokość pojedynczego modułu (wyrażona w U)
Zakres temperatury pracy
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………………..
………………..
………………..
TAK/NIE*
……..U
Od ….°C do …..°C

Wbudowany zasilacz na napięcie 230V AC
Ilość portów USB
Ilość portów konsolowych
Ilość portów zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)
Ilość portów gigabit Ethernet w standardzie 1000Base-T
Ilość portów 10Gb Ethernet w formie gniazd na moduły SFP+
Porty SFP+ mogą pracować w trybie 1Gb/s SFP
Obsługa do 256 punktów dostępowych
Obsługa punktów dostępowych pracujących w standardzie 802.11ac wave2
Obsługa punktów dostępowych pracujących w standardzie 802.11ac wave1.
Obsługa punktów dostępowych pracujących w standardach: 802.11a/b/g/n
Wsparcie dla minimum 8000 jednoczesnych urządzeń pracujących w sieci WLAN
Wsparcie dla minimum 1000 sieci VLAN
Wsparcie dla minimum 100000 aktywnych sesji firewall/acl
Wydajność urządzenia nie mniej niż 10Gb/s
Możliwość zarządzania poprzez centralny kontroler (wirtualny lub chmurowy).
Zarządzanie przez HTTPS
Zarządzanie przez SSH
Zarządzanie przez dedykowany port szeregowy
Wsparcie SNMP
Wsparcie SNMP-TRAP
Wsparcie syslog
Konfiguracja mieścić się w pojedynczym pliku tekstowym, plik musi być
eksportowalny i importowany
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu uwierzytelnienia
administratora
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access, read-only, guestmanager)
Możliwość pracy kontrolera w klastrze niezawodnościowym High-Availability z
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TAK/NIE*
…. szt.
…. szt.
…. szt.
…. szt.
…. szt.
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

drugim tego typu urządzeniem.
Zarządzanie łącznością radiową (RF Management) odbywa się automatycznie
dostosowując pracę punktów dostępowych do nowych kanałów WLAN
Wartości stosunku sygnału do szumu (SNR) i zajętości kanału, mogą być
konfigurowane przez administratora systemu.
Możliwość automatycznego włączania nowych punktów do sieci (bez
konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji)
Możliwość wdrożenia w konfiguracji kratowej, tworzącej bezprzewodowe,
wzajemne połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi
Obsługa mobilności użytkowników (roaming) w sposób nieodczuwalny dla
użytkownika (brak znaczącej przerwy w łączności) dla warstwy L2 i L3
Obsługa mechanizmów QoS (w tym kontrola pasma per użytkownik),
Obsługa mechanizmów QoS per aplikacja
Możliwość zapewnienia równego czasu antenowego (Airtime) dla wszystkich
klientów w środowiskach, w których wspólnie występują
Tworzenie grup z wybranym SSID i wybranymi AP
Maksymalna liczba połączonych AP do grupy z wybranym SSID
Maksymalna liczba grup z wybranym SSID
Wymagane mechanizmy zarządzania pasmem radiowym
Wprowadzanie automatycznych zmian w czasie rzeczywistym
Inteligentne zarządzanie mocą w obszarach pokrycia siecią
Dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych
Wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji
Dynamiczne równoważenie obciążenia
Mechanizmy AAA, przy wykorzystaniu EAP-MD5 oraz MS-CHAPv2
Mechanizmy bezpieczeństwa dla WLAN
WPA, WPA2
802,1x, EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Przypisanie tego samego SSID do różnych VLANów
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TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
…. szt.
…. szt.
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Przypisanie list kontroli dostępu do SSID i do danego użytkownika
Uwierzytelnianie ramek zarządzania 802.11
Wykrywanie wrogich punktów dostępowych
Obsługa serwerów autoryzujących RADIUS
Praca w architekturze bezpieczeństwa opartej na rolach
Przypisywanie ról/polityk klientom odbywa się bez konieczności segmentacji
przez dedykowane SSID
Przypisywanie ról/polityk klientom odbywa się miedzy innymi z wykorzystaniem
atrybutów otrzymywanych z serwera RADIUS.
Wsparcie dla protokołu: MAC address authentication przy wykorzystaniu serwera
RADIUS.
Połączenie kontrolne pomiędzy punktem dostępowym AP i kontrolerem, jest
szyfrowane.
Wymagana obsługa dostępu gościnnego zawiera:
Przekierowanie użytkowników typu gość z określonych SSID do zewnętrznej
strony logowania
Możliwość stosowania wbudowanej strony logowania dla użytkowników
Możliwość kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW z
możliwością określenia czasu ważności konta
Zarządzanie pasmem dla ruchu gościnnego per klient oraz SSID
Logiczną separację ruchu gościnnego od ruchu produkcyjnego na całej długości
ścieżki począwszy od dostępowego AP, a kończąc na punkcie styku z Internetem.
Kontroler zarządza punktami dostępowymi dostarczanymi w ramach
postępowania.
Urządzenia znajdują się na liście End-of-Sale i/lub End-of-Life producent
Urządzenia posiadają certyfikaty:
EN 60950
EN55022 Class A
EN61000-3
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TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

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

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4- 6
EN 61000-4-8
EN 61000-4-11
CE mark
Długość gwarancji
Długość wsparcia
Z kontrolerem dostarczone będą następujące wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+ Typu SR LC – sztuk 2
Z kontrolerem dostarczone będą wszystkie niezbędne licencje umożliwiające pracę
z wszystkimi punktami dostępowymi WLAN dostarczanymi w ramach SIWZ z
funkcjonalnością:
nadzoru i tunelowania ruchu
stosowanie reguł firewall z przyznawaniem polityk w zależności od roli określonej
dla danego użytkownika
nadzoru sieci WLAN w zakresie funkcjonalności wIPs/wIDS

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
….. lat(a)
….. lat(a)
TAK/NIE*

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

7. System zarządzający elementami sieci WLAN i LAN
Nazwa producenta
Model
Symbol
System wspiera, co najmniej 100 urządzeń w ramach standardowo dostarczonej
licencji.
Możliwość rozszerzenia licencji do obsługi 500 urządzeń WLAN/LAN
System zarządzania oferowany w formie systemu gotowego do instalacji na
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………………..
………………..
………………..
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

platformie wirtutalizacyjnej VMware ESX posiadanej przez Zamawiającego.
Dostęp do systemu zarządzania realizowany jest przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zastosowanie bezpiecznych mechanizmów HTTPS w celu
zarządzania.
Zbieranie informacji o sieci i raportowanie jej stanu w formie dashboard.
Zbieranie alarmów i filtrowanie ich dla urządzeń typu Access Point, przełącznik
LAN.
Analiza zdarzeń z ich korelacją
Zbieranie informacji o podłączonych klientach AP, zajętości pamięci i stanu
oprogramowania.
Możliwość podglądu danych WLAN dotyczących pojedynczego klienta
zawierających informacje o ruchu, sile sygnału, prędkości i historii połączenia.
Możliwość nadzorowania funkcjonalności Wireless Intrusion Detection System i
analizy danych w tym zakresie.
Automatyczne wykrywanie urządzeń infrastruktury WLAN
Zarządzanie urządzeniami w zakresie definicji konfiguracji:
konfiguracji sieci VLAN
konfiguracji adresacji IP
ustalania statusu portów i zasilania PoE
Zbieranie i przechowywanie konfiguracji
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość proaktywnego monitorowania
sieci LAN i WLAN w zakresie:
Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych podłączonych do sieci WLAN,
Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius, DHCP i DNS
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość proaktywnego monitorowania
sieci LAN i WLAN w zakresie
Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych podłączonych do sieci WLAN
Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius, DHCP i DNS
Możliwość przesyłania oprogramowania i konfiguracji dla nowych („wyjętych z

Strona 111 z 134

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

TAK/NIE*
TAK/NIE*

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

pudełka”) urządzeń wspierających ten tryb konfiguracji
Możliwość wykonywania uaktualnienia oprogramowania w trybie
natychmiastowym i w trybie cyklicznym
Tworzenie grup urządzeń i przydzielanie urządzeń do nich w celu łatwiejszej
identyfikacji i grupowej konfiguracji i zarządzenia oprogramowaniem.
Zarządzenie konfiguracją urządzeń.
Zbieranie informacji i wizualizacja pracujących w sieci aplikacji
Zbieranie informacji i wizualizacja odwiedzanych stron web URL
Możliwość analizy i wizualizacji konkretnych zdefiniowanych aplikacji, grup
aplikacji i stron web z określoną reputacją.
Raportowanie stanu sieci
Możliwość tworzenie automatycznych raportów w określonych interwałach
czasowych
Możliwość tworzenia raportów w formie PDF
Długość gwarancji
Długość wsparcia

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
….. lat(a)
….. lat(a)

8. System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN wraz z konfiguracją
Nazwa producenta
Model
Symbol
System wspiera, co najmniej 100 urządzeń w ramach standardowo dostarczonej
licencji.
Możliwość rozszerzenia licencji do obsługi 500 urządzeń WLAN/LAN
System zarządzania oferowany w formie systemu gotowego do instalacji na
platformie witalizacyjnej VMware ESX
Dostęp do systemu zarządzania realizowany jest przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zastosowanie bezpiecznych mechanizmów HTTPS w celu
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………………..
………………..
………………..
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

zarządzania.
Zbieranie informacji o sieci i raportowanie jej stanu w formie dashboard.
Zbieranie alarmów i filtrowanie ich dla urządzeń typu Access Point, przełącznik
LAN.
Analiza zdarzeń z ich korelacją
Zbieranie informacji o podłączonych klientach AP, zajętości pamięci i stanu
oprogramowania.
Możliwość podglądu danych WLAN dotyczących pojedynczego klienta
zawierających informacje o ruchu, sile sygnału, prędkości i historii połączenia.
Możliwość nadzorowania funkcjonalności Wireless Intrusion Detection System i
analizy danych w tym zakresie.
Automatyczne wykrywanie urządzeń infrastruktury WLAN
Zarządzanie urządzeniami w zakresie definicji konfiguracji:
konfiguracji sieci VLAN
konfiguracji adresacji IP
ustalania statusu portów i zasilania PoE
Zbieranie i przechowywanie konfiguracji
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość proaktywnego monitorowania
sieci LAN i WLAN w zakresie:
Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych podłączonych do sieci WLAN,
Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius, DHCP i DNS
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość proaktywnego monitorowania
sieci LAN i WLAN w zakresie
Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych podłączonych do sieci WLAN
Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius, DHCP i DNS
Możliwość przesyłania oprogramowania i konfiguracji dla nowych („wyjętych z
pudełka”) urządzeń wspierających ten tryb konfiguracji
Możliwość wykonywania uaktualnienia oprogramowania w trybie
natychmiastowym i w trybie cyklicznym
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TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

TAK/NIE*
TAK/NIE*

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

Tworzenie grup urządzeń i przydzielanie urządzeń do nich w celu łatwiejszej
TAK/NIE*
identyfikacji i grupowej konfiguracji i zarządzenia oprogramowaniem.
Zarządzenie konfiguracją urządzeń.
TAK/NIE*
Zbieranie informacji i wizualizacja pracujących w sieci aplikacji
TAK/NIE*
Zbieranie informacji i wizualizacja odwiedzanych stron web URL
TAK/NIE*
Możliwość analizy i wizualizacji konkretnych zdefiniowanych aplikacji, grup
TAK/NIE*
aplikacji i stron web z określoną reputacją.
Raportowanie stanu sieci
TAK/NIE*
Możliwość tworzenie automatycznych raportów w określonych interwałach
TAK/NIE*
czasowych
Możliwość tworzenia raportów w formie PDF
TAK/NIE*
Długość gwarancji
….. lat(a)
Długość wsparcia
….. lat(a)
Uwaga: Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę ma pozwolić Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

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

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

a

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

prowadzącą/ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

„…………………………………….”, przy ul. ………………………….., posiadającą/ posiadającą
NIP:

…………………..

oraz

REGON:

………………………..,

zwaną/

zwanym

dalej

„Wykonawcą”,

lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., ……………
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: ………………….,
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kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości, zwaną dalej
,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały
odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), dalej: „pzp.”
§ 1.
1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej (dalej
jako „Sprzęt") oraz oprogramowania do zarządzania wraz z niezbędnymi licencjami (dalej jako
„Oprogramowanie) do siedziby Zamawiającego wraz z konfiguracją, na zasadach opisanych
w Umowie (dalej łącznie jako „Przedmiot Umowy").

2.

Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się zbiorczo do Sprzętu mają także zastosowanie
do poszczególnych i pojedynczych Sprzętów, a także do ich części składowych lub elementów.

3.

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

4.

Zamawiający, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, przewiduje zastosowanie prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust. 5 pzp (dalej jako „prawo opcji”). Opis, ilości oraz pozostałe
wymagania Zamawiającego, dotyczące Sprzętu i Oprogramowania, które Wykonawca
dostarczy niezależnie od skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (dalej jako:
„zamówienie gwarantowane”) zawiera SOPZ oraz Oferta.
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5.

Uruchomienie prawa opcji, następuje poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego
pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym w tym
oświadczeniu zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w
przypadku zwiększenia potrzeb w zakresie przedmiotowym, o którym mowa w ust. 1.
Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż 30 (trzydzieści) dni
roboczych przed dniem 31 grudnia 2019 r., a dostawa Przedmiotu Umowy w zakresie prawa
opcji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

6.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodny z Umową i wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych Sprzęt i Oprogramowanie do siedziby Zamawiającego oraz dokonać ich
konfiguracji:

1)

w zakresie zamówienia gwarantowanego - w terminie określonym w Ofercie, jednak nie
później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni roboczych od daty zawarcia Umowy;

2)

w zakresie prawa opcji – w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia złożenia
Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 5
zdanie pierwsze.

7.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie określonym
w ust. 6 pkt 1, przeprowadzić instruktaże dotyczące Przedmiotu Umowy dla 4 (czterech) osób
wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie szczegółowo określonym w SOPZ.
§ 2.

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

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

2)

wykonania

Przedmiotu

Umowy

z

zachowaniem

należytej

staranności

wynikającej

z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności;
3)

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy;

4)

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

2.

Wykonawca zapewnia, że:

1)

Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, najwyższej jakości i funkcjonalności, nienoszący
znamion użytkowania, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z
wymogami określonymi w SOPZ. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Sprzęt jest
opakowany oryginalnie, opakowania są nienaruszone, posiadają zabezpieczenia stosowane
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przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a Przedmiot Umowy jest oznakowany
przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i
producenta, w szczególności posiada znak towarowy produktu lub markę producenta;
2)

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

3)

dostarczone Oprogramowanie jest oryginalne, wolne od wad prawnych i nie narusza żadnych
praw osób trzecich.

1.

§ 3.
Sprzęt i Oprogramowanie zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby
Zamawiającego, przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego o terminie dostawy (tj. data, godzina), i wniesiony do pomieszczeń
wskazanych przez osobę, o której mowa w § 11 ust. 1 Umowy. Sprzęt zostanie przekazany
Zamawiającemu przez przedstawicieli Wykonawcy, uprawnionych do jego wydania oraz
dokonania wszelkich związanych z takim wydaniem czynności.

2.

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

3.

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

4.

Wykonawca wraz z dostawą Sprzętu przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne Sprzętu.

5.

Wykonawca zapewni instalację i konfigurację Sprzętu wg. projektu i wymagań Zamawiającego
według topologii Core-Spine-Leaf. Szczegółowe informacje i wymagania Zamawiającego
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu
Umowy.

6.

Wykonawca zapewni instalację i konfigurację Oprogramowania.
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7.

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

8.

Zamawiający może, na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na
przedłużenie terminu przeprowadzenia instruktażu, o którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy
maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych .

9.

Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 6, powinien zawierać w szczególności:

1)

oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;

2)

wskazanie Umowy;

3)

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

Umowy lub

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

datę sporządzenia protokołu odbioru;

5)

podpisy osób upoważnionych do odbioru Sprzętu i Oprogramowania.

9.

W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 6 i 8, wad
dostarczonego Sprzętu lub Oprogramowania lub stwierdzenia dostarczenia przez Wykonawcę
Sprzętu lub Oprogramowania niezgodnego z Umową, w tym Ofertą lub braku dostarczenia
Sprzętu lub Oprogramowania, które Wykonawca był zobowiązany zgodnie z Umową
dostarczyć,, Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 (trzech) dni roboczych do wymiany
Sprzętu lub Oprogramowania niezgodnych z Umową, w tym Oferta albo zawierających wady
na Sprzęt i Oprogramowanie zgodne z Umową, w tym Ofertą i bez wad lub do dostarczenia
brakującego Sprzętu lub Oprogramowania. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
liczony będzie od dnia wysłania przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres
mailowy Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 Umowy, zgodnie z ust. 6, popisanego przez
Zamawiającego protokołu odbioru.

10.

Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zapłata wynagrodzenia zostanie
wstrzymana do chwili dostarczenia kompletnego tj. składającego się ze wszystkich elementów
wskazanych w Umowie lub oświadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji, zgodnego z Umową i
bez wad Sprzętu oraz Oprogramowania i będzie płatne na podstawie protokołu odbioru
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stwierdzającego należyte wykonanie Umowy.
11.

Złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, nie wpływa na
przedłużenie ostatecznego terminu dostarczenia Sprzętu oraz Oprogramowania, określonego w
§ 1 ust. 6 Umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Przedmiotu Umowy
z Umową, w tym Ofertą (np. produkt o innych parametrach niż wymagany, nieodpowiedniej
jakości) lub jego wad już po podpisaniu protokołu odbioru, Zamawiający prześle reklamację na
podany przez Wykonawcę w § 11 ust. 1 Umowy adres e-mail nie później niż w terminie 7
(siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający powziął informację o istniejących
wadach lub niezgodnościach. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej
w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania poprzez wymianę niezgodnego
z Umową Przedmiot Umowy na Przedmiot Umowy zgodny z Umową. o odpowiedniej jakości i
bez wad, na własny koszt i ryzyko.

12.

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

1.

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

1)

wartość zamówienia gwarantowanego zostaje określona na kwotę .......................... (słownie
…………………) złotych netto, tj. (słownie : ..........................................................................)
złotych brutto;

2)

wartość zamówienia objętego prawem opcji zostaje określona na maksymalną kwotę
..........................

(słownie

…………………)

złotych

netto,

tj.

(słownie:

..........................................................................) złotych brutto
2.

Ceny jednostkowe Sprzętu i Oprogramowania określa Formularz cenowy zawarty w Ofercie
(dalej jako „Formularz cenowy”). Kopia Formularza cenowego stanowi Załącznik nr 6 do
Umowy.

3.

Wynagrodzenie z tytułu prawa opcji będzie przysługiwać Wykonawcy tylko w sytuacji, gdy
Zamawiający z tego prawa skorzysta.

4.

W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy
będzie obliczone na podstawie ceny jednostkowej danego Sprzętu lub Oprogramowania,
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określonej w Formularzu cenowym i liczby jednostek danego Sprzętu lub Oprogramowania
zakupionych w ramach każdorazowej realizacji prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie z tytułu niewykorzystania w całości kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 w
przypadku nie skorzystania z prawa opcji w całości lub części.
5.

Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jak również ceny jednostkowe Sprzętu i
Oprogramowania określone w Formularzu cenowym, na podstawie których będzie obliczane
wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku realizacji prawa opcji są całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
że wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kosztu Sprzętu i Oprogramowania, załadunku i
rozładunku, transportu do siedziby Zamawiającego, montażu i ustawienia Sprzętu, gwarancji i
rękojmi.

6.

Zapłata wynagrodzenia w zakresie zamówienia gwarantowanego, a następnie w przypadku
realizacji prawa opcji, jeśli Zamawiający z prawa opcji skorzysta, nastąpi na podstawie
prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury, w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Wykonawca uprawniony będzie do
wystawienia faktury po prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu
przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, stwierdzającego należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

7.

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

1.

§ 5.
Na dostarczony Sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …. (zgodnie z
Ofertą, jednak nie krótszy niż 3 lata), liczony od dnia następującego po dniu podpisania
protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w
§ 3 ust. 7 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

2.

Na dostarczone Oprogramowania Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i wsparcia
na okres …. (zgodnie z Ofertą, jednak nie krótszy niż 3 lata), liczony od dnia następującego po
dniu podpisania protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, o
którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji obejmują usuwanie wszelkich wad
Sprzętu, poprzez jego naprawę lub wymianę wedle wyboru Zamawiającego. Napraw Sprzętu
Wykonawca dokonuje w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Wykonawca

oświadcza,

że

zapewnia

możliwość
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rozbudowy

samodzielnie

przez

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

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

13.

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

14.

Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają stosowanie
przepisu art. 563 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego do Umowy.

15.

Okres rękojmi za wady zostaje rozszerzony na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego i wygasa
najwcześniej wraz z upływem okresu gwarancji.

1.

§ 6.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każde naruszenie,
przy czym:

1)

w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa:

a)

w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 pkt
1 Umowy, za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia;

b)

w § 1 ust. 6 pkt 2 Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt
2 Umowy, za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia;

2)

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

3)

w przypadku nieprzeprowadzenia instruktażu, o którym mowa w § 1 ust. 7, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego
w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę ustalonego przez Strony
terminu przeprowadzenia instruktażu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia
brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
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4)

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

2.

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

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 i 2 z
przysługującego mu wynagrodzenia lub z zabezpieczenia wykonania Umowy, przy czym
wyboru masy, z której nastąpi potrącenie dokonuje Zamawiający. W przypadku braku pokrycia
nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
noty obciążeniowej/wezwania do zapłaty.

4.

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

1.

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

1)

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

2)

Wykonawca nie dotrzymał terminów, o których mowa w § 3 ust. 8 lub § 1 ust. 6 Umowy - w
terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu danego terminu;

3)

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

4)

Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy i nie podjął jej wykonywania w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w
terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w
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wezwaniu;
5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

9)

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

2.

W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od
Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez
Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo
odstąpienia

od

Umowy przez

Zamawiającego,

Wykonawca

zachowuje

prawo

do

wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający
zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie
Umowy, odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w
której Przedmiot Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu
wynagrodzenie. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez
Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
3.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wezwania, o
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których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane również w formie elektronicznej na adres e-mail
Wykonawcy wskazany w § 11 ust.1 Umowy.
4.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu
przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
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1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu)
dni kalendarzowych od dnia wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia
gwarantowanego i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany tj. od daty
podpisania protokołu odbioru zamówienia gwarantowanego. Pozostała część zabezpieczenia
należytego wykonania Przedmiotu Umowy (30%), przewidzianego na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później po upływie 15 (piętnastu) dni
kalendarzowych od zakończenia okresu rękojmi za wady.

1.

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

1)

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

2)

ze strony Zamawiającego:
Pan Maciej Przybylski, tel.: +48 515 061 545, adres e-mail: maciej.przybylski@ncbr.gov.pl.
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2.

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

3.

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

Pani:

…………………

tel.:

………………………….,

adres

e-mail:

………………………………………. .
4.

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

5.

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

1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w
następujących sytuacjach:
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1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

3.

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

1)

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

2)

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

3)

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

4.

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

5.

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

1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2)

danych teleadresowych,

3)

danych rejestrowych,

4)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji
Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia
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należnego Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpi:
1)

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

2)

pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji;

3)

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

7.

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

8.

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

9.

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

1.

§ 14.
W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń podwykonawców
wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
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2.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:

1)

[wskazanie

firmy,

danych

kontaktowych,

osób

reprezentujących

podwykonawcę]

reprezentujących

podwykonawcę]

________________ - w zakresie __________________,
2)

[wskazanie

firmy,

danych

kontaktowych,

osób

________________ - w zakresie __________________,
3.

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

4.

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

5.

Informacja

o

zamiarze

powierzenia

prac

nowemu

podwykonawcy

lub

nowym

podwykonawcom powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 (dwa) dni
robocze przed planowaną zmianą.
6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają dokonywania zmiany Umowy
w formie aneksu.
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11.

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

12.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego;

2)

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

3)

Załącznik nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („SOPZ”);

4)

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia ...................... 2018 r. („Oferta”);

5)

Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru;

6)

Załącznik nr 6 – formularz cenowy („Formularz cenowy”).

………………………….……..
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..
WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do Umowy
PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

LP

Produkt

1

2

Ilość
szt.

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ewentualne zastrzeżenia i wady wraz z opisem sposobu dalszego postępowania:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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……………………………………………
PODPIS WYKONAWCY

……………………………………………………
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO
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