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ZATWIERDZAM
Piotr Zerhau
Dyrektor Działu
Systemów Informatycznych

Warszawa, dnia 29.11.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego oraz
systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12 miesięcy oraz
zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12
miesięcy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Nr postępowania 46/18/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 :
Maja Hernik
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 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986) 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.

Wartości

niniejszego

zamówienia

nie

przekracza

równowartości

kwoty określonej

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego do
zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa, wraz z kompletem niezbędnych, licencji
na okres 12 miesięcy oraz z zapewnieniem wymaganych szkoleń i świadczeniem usługi wsparcia
technicznego w wymiarze co najmniej 80 godzin w czasie trwania minimum 12 miesięcznego
okresu gwarancji dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
3.2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
3.3. Wykonawca zapewni usunięcie awarii systemu w okresie gwarancyjnym.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym Formularz Cenowy
(kolumna 3) do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie

produktów poprzez

jednoznacznie wskazanie producenta systemu, wszystkich jego modułów oraz ilość licencji.
3.5. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego
określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.7. Zamawiający

nie

przewiduje

możliwości

w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
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3.8. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
48000000-8:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48730000-4:

Pakiet oprogramowania zabezpieczającego

3.9.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
4.1. Dostawa Systemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
4.2. wdrożenie Systemu w ciągu 40 dni roboczych od dnia dostawy Systemu
4.3 Szkolenia – warsztaty techniczne dla min. 4 osób.
4.4 Wsparcie techniczne trwające 12 miesięcy

5.

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej,

określone

przez

Zamawiającego

w

ogłoszeniu

o

zamówieniu

i niniejszej SIWZ.
5.2. W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP
(zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy winni wykazać się,:
5.2.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w
art. 22a ust. 1 ustawy PZP w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonywania co najmniej 1 zamówienia polegającego na
dostawie i usłudze wdrożenia systemu analitycznego oraz co najmniej 1 zamówienia
Strona 3 z 83

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

polegającego na dostawie i usłudze wdrożenia systemu klasy SIEM, o łącznej wartości
minimum 300 000 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, 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 Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o
Zamówieniu w BZP 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 BZP.
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, którym mowa
w pkt. 7.2.3. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą
oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokument określony w pkt 7.1.4.
W

przypadku

oferty

składanej

przez

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o zamówienie warunek określony w pkt 5.2. SIWZ musi spełniać jeden z nich samodzielnie lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3 że dysponuje lub zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP będzie dysponował co najmniej trzema (3)
osobami, w tym:
5.3.1 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję architekta Systemu Analitycznego klasy SIEM,
która:
5.3.1.1 biegle posługuje się językiem polskim,
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5.3.1.2 posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat architekt wydany przez
producenta oferowanego systemu analitycznego,
5.3.1.3 posiada certyfikat CISSP lub równoważny. Jako certyfikat równoważny
Zamawiający rozumie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu, analogicznego co
do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
• analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat;
• analogiczny stopień poziomu kompetencji;
• analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego
certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie
projektów w danej roli, etc.);
• uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem.
Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot
zależny od Wykonawcy.
5.3.1.4 posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy
SIEM w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach.
5.3.2 co najmniej dwoma (2) osobami pełniącymi funkcję inżyniera ds. systemu analitycznego
oraz systemów klasy SIEM które:
5.3.2.1 biegle posługują się językiem polskim,
5.3.2.2 posiadają aktualny na dzień składania ofert certyfikat inżyniera wydany przez
producenta oferowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, lub
równoważny. Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie przedstawienie przez
Wykonawcę certyfikatu, analogicznego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest
rozumiane jako:
• analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat;
• analogiczny stopień poziomu kompetencji;
• analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego
certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie
projektów w danej roli, etc.);
• uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem.
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Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot
zależny od Wykonawcy.
5.3.2.3 posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania narzędzi/systemów
analitycznych i systemów klasy SIEM
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, którym mowa
w pkt. 7.2.4. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą
oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokument określony w pkt 7.1.4.
W

przypadku

oferty

składanej

przez

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o zamówienie warunek określony w pkt 5.2. SIWZ musi spełniać jeden z nich samodzielnie lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia wyżej wymieniony warunek.
5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.5.1. którzy nie wykazali spełniania warunku określonego w pkt 5.2 niniejszego SIWZ,
5.5.2. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, o których
mowa w pkt 6 SIWZ.
5.6. 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.
5.7. 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:
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5.7.1.

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.
5.7.2.

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.
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 należytego wykonania zamówienia oraz
że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 5.6.2. a)c) SIWZ.
5.7.3.

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.

5.7.4.

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:
5.7.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

Strona 7 z 83

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

5.7.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli

wykaże

zdolność

techniczną

lub

zawodową,

o których mowa w pkt 5.7 powyżej.
5.8. 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
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. oświadczenie w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ o potwierdza spełnianie warunków udziału w
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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. 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, podpisany
przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
7.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.7. SIWZ – jeżeli Wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego.
7.1.5. Obraz maszyny wirtualnej (próbka); UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty
próbki jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na prezentację
próbki w celu potwierdzenia minimum określonego w SOPZ oraz celem nadania punktów
w kryterium, Zamawiający przyjmie wyniki testów szybkości działania systemu na
poziomie minimum określonego w SOPZ i Wykonawca wówczas nie otrzyma punktów
w tym kryterium.

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 5 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
jeżeli

gospodarczej,

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. 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
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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 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,
7.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7.2.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w SOPZ, Wykonawca dostarczy specyfikację
techniczną oferowanego Systemu, sporządzoną w języku polskim lub angielskim.
Dane w specyfikacji będą precyzyjnie opisywały każdy wymagany przez
Zamawiającego parametr jakościowy oraz ilościowy. Specyfikacja winna być
przygotowana w taki sposób by Zamawiający mógł przy jej wykorzystaniu
jednoznacznie zidentyfikować oferowany System. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy
przy wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji parametrów, można wskazać na rynku
więcej niż jeden System
Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. powyżej,
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
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b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. 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 7 do SIWZ.
Wraz
że

ze

złożeniem

powiązania

z

oświadczenia,

innym

Wykonawcą

Wykonawca
nie

może

prowadzą

do

przedstawić
zakłócenia

dowody,
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 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 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 Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw
albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.6. 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
potwierdzających,

że

nie

podlegają

wykluczeniu,
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w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7.7. 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.
7.8. 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.
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
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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 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 2 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.
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.

Strona 13 z 83

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

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 1 400,00 zł (słownie: tysiąc
czterysta zł).
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
z zaznaczeniem „Wadium – Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego
oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych, licencji na okres 12 miesięcy
oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na
czas 12 miesięcy”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem
Strona 14 z 83

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub
jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia
oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
9.5.

Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na odpowiednią kwotę wymienioną w pkt 9.1. SIWZ,
stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na
Dostawę i wdrożenie systemu analitycznego dla NCBR, 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 ustawie PZP. Treść
dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od
badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.

9.6.

Dokument

wadialny,

o

którym

mowa

w

pkt

9.4.

SIWZ,

należy

złożyć

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

wystawienie

dokumentu

stanowiącego

wadium

na

jednego

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

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

9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 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
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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 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 uPzp).
10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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,

najkorzystniejsza.
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11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 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 oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ;
11.2.2. dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie
Niepieniężnej
11.2.3. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.2.4.

zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 powyżej – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu;

11.2.5. Obraz maszyny wirtualnej (próbka).
11.3. Formularz oferty, Formularz cenowy, oświadczenia Wykonawcy, a także wykaz dostaw i osób
zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
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, gdy Wykonawca nie skorzysta
z załączonych druków (załącznik nr 4 i 5, 6 oraz 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń oraz
wykazu dostaw i osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Formularz oferty, formularz cenowy, zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt 5.7. 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 11.7. SIWZ.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.12. SIWZ.
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11.6. Formularz oferty, formularz cenowy, oświadczenie określone w pkt 7.1.1. SIWZ, wykaz dostaw
i osób, 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.
11.7. 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 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.
11.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z
wyłączeniem pkt 7.2.5 SIWZ. 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.
11.9.Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 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.
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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 powszechnie znane
lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
11.10. 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.
11.11. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.11.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
11.11.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.11.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.12. 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.
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Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na dostawę i wdrożenie systemu analitycznego dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” Oznaczenie sprawy: 46/18/PN oraz „NIE OTWIERAĆ
PRZED DNIEM 7.12.2018 r. godz. 13:00”.
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.
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 7.12.2018 r. do godz. 12:00. 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. 7.12.2018 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 108 piętro 1.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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
17.1 Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
- Cena oferty brutto - waga kryterium 40%
- Dodatkowe funkcjonalności - waga kryterium 30%
- Szybkość działania sytemu – waga kryterium 30%
gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:
jeden % = jeden pkt
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
17.1.1 Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru::

cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 40
Cena brutto oferty badanej

Punkty w kryterium „cena oferty brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium „cena oferty brutto” może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
17.1.2. Zasady oceny kryterium „Dodatkowe funkcjonalności"
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Ocena w zakresie niniejszego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego
„Formularza oferty" i złożonego oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca, który oświadczy, iż
zaoferowane przez niego system analityczne posiadający na dzień składania ofert
funkcjonalności dodatkowe otrzyma punkty, zgodnie z poniższym zestawieniem:

17.1.2.1

17.1.2.2

17.1.2.3

17.1.2.4

17.1.2.5
17.1.2.6
17.1.2.7

Liczba punktów,
które otrzyma
oferta Wykonawcy
Dodatkowe funkcjonalności
za każdą
zaoferowaną
dodatkową
funkcjonalność
4
Licencja dopuszczająca dowolne kształtowanie architektury systemu, w
szczególności stosowanie dowolnej liczby komponentów poszczególnych
funkcji. Rozbudowa Systemu o kolejne elementy przetwarzające, analizujące,
zbierające nie może się wiązać, z żadnymi kosztami licencyjnymi.
3
System umożliwiający zmianę sposobu normalizacji danych w trakcie
używania systemu (np. dodanie nowych pól, zmianę znaczenia lub nazwy
istniejących itp.) bez konieczności przeprowadzania ponownego
odbudowywania bazy danych. System SIEM pozwalający na równoległe
używanie różnych sposobów normalizacji logów.
Istnieje możliwość wzbogacania danych pochodzących z logów, o informacje
zawarte w zewnętrznych repozytoriach:
a) Katalogi LDAP,
b) Bazy danych,
c) Bazy noSQL
d) Hadoop.
e) Dane geolokalizacyjne.
W celu ograniczenia zajętości przestrzeni dyskowej dane wzbogacające nie
mogą być przechowywane razem z logami, a wzbogacanie powinno odbywać
w locie w trakcie odczytu danych z źródeł zewnętrznych.
System samodzielnie zarządza retencją danych. Wymagana jest obsługa co
najmniej dwóch etapów życia danych: WARM i COLD. Z każdym etapem
związane jest miejsce przechowywania danych. Migracja danych następuje
automatycznie po określonym czasie (wiek danych) lub osiągnięciu określonej
objętości. Istnieje możliwość stworzenie różnych schematów retencji dla
różnych typów danych. Dane COLD są dostępne w ten sam sposób co dane
WARM, w szczególności nie jest dopuszczalne wymaganie jakichkolwiek
czynności związanych z odtwarzaniem danych COLD.
Jedna konsola do zarządzania systemem analitycznym oraz systemem klasy
SIEM.
Możliwość podejrzenia kodu źródłowego dla parserów zapytań oraz innych
obiektów dostarczonych przez producenta w paczce instalacyjnej.
Możliwość ekstrakcji pól z logów w trybie ad-hoc (poprzez użycie
odpowiedniej opcji w zapytaniu in line)
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17.1.2.8

17.1.2.9

Możliwość edycji zdefiniowanych parserów danych źródłowych bez
konieczności ponownego zaciągania danych lub przebudowywania bazy
zdarzeń.
Możliwość wzbogacenia wszystkich logów o informację z bazy tożsamości
lub środków trwałych np. o numer telefonu

2

2

Wykonawca za kryterium „dodatkowe funkcjonalności” może uzyskać maksymalnie 30 pkt
17.1.3. Zasady oceny kryterium „szybkość działania systemu "
W powyższym kryterium Zamawiający oceni szybkość działania systemu. Maszyna musi
być zgodna z VMWare vSphere 6.5. Maszyna będzie mieć do dyspozycji 8 vCPU w
oparciu o procesor Intel® Xeon® CPU E5-2640 v2 ,2.00GHz, 32GB RAM oraz
przestrzeń dyskową 300 GB. W zakresie adresacji sieciowej maszyna musi posiadać
następujące ustawienia: adres IP 10.11.1.60, brama adres IP: 10.11.1.33, DNS adres IP:
10.11.1.33 Obraz maszyny wirtualnej (próbka) musi być dostarczony na nośniku USB 3.0.
Szybkość działania systemu Zamawiający oceni na podstawie dostarczonej przez
Wykonawcę próbki.
17.1.3.1.Prezentacja próbki
a) Prezentacja odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. O terminie
prezentacji będzie decydować kolejność złożonych ofert. O miejscu oraz terminie
prezentacji próbki Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem.
Zamawiający nie przewiduje zmiany harmonogramu z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
b) W celu realizacji prezentacji (podczas przygotowania oraz przeprowadzania)
Wykonawca korzystać może wyłącznie ze środowiska testowego przygotowanego
przez Zamawiającego. Czas trwania testów nie może być dłuższy niż 6 godzin
zegarowych. Powinien zakończyć się w godzinach pracy NCBR.
c) Wykonawca musi zainstalować oferowane rozwiązanie z obrazu maszyny
wirtualnej w środowisku VMWare Zamawiającego.
d) Po zainstalowaniu dostarczonej przez Wykonawcę próbki, Wykonawca
zaimportuje plik LOG przygotowany przez Zamawiającego.
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e) Na podstawie zaimportowanego pliku LOG zostanie wygenerowany raport oraz
dokonany pomiar czasu.
f) Wynik testu zostanie przyjęty na podstawie czasu wskazanego w systemie klasy
SIEM, a w przypadku, gdy oferowanie rozwiązanie nie posiada funkcjonalności
pomiaru czasu generowania raportu, czas zostanie zmierzony stoperem.
g) Test dla próbki zostanie wykonany trzykrotnie. Zamawiający w kryterium weźmie
pod uwagę wynik najlepszy.
h) Testy są jawne, chyba, że Wykonawca zastrzegł i wykazał, iż stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp). W związku z powyższym, w
przypadku gdyby prezentacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, musi zastrzec, że nie może być ona
udostępniana i wykazać że stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
i) Nieobecność Wykonawcy na testach będzie równoznaczna z uznaniem, że testy
nie odbyły się, a Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium.
Z przeprowadzonych testów Zamawiający sporządzi protokół.
17.1.3.2. Ocena szybkości działania systemu będzie analizowana według następującej
procedury testowej:
a) Import maszyny wirtualnej do środowiska Zamawiającego
b) Import pliku LOG do testowanego systemu
c) Wygenerowanie raportu zawierającego informację o ilości wystąpień zdarzenia
zawierającego podaną nazwę użytkownika oraz podaną nazwę aplikacji.
d) Zamawiający zmierzy czas generowania raportu od momentu zatwierdzenia
zapytania do momentu wyświetlenia wyniku. Raport musi podawać prawidłowe
wyniki.
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e) Czas generowania raportu (w trakcie testu) nie może być dłuższy niż 30 sek. W
przypadku przekroczenia ww. czasu test zostanie uznany za niespełniony, a
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
17.1.3.3. Próbka aby została dopuszczona do procedury testowej musi spełniać wszystkie
wymagania określone w pkt. 17.1.3. W przypadku, gdy próbka nie spełni wymagań
określonych w pkt. 17.1. 3. Wykonawca otrzyma 0 punktów.
17.1.3.4. Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, którego system będzie
najszybszy, pozostali zostaną ocenieni według wzoru:
Najkrótszy czas testu
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 30
Czas testu badanej oferty
17.1.3.5. Wykonawca za kryterium „szybkość działania systemu” może uzyskać
maksymalnie 30 pkt.
17.1.4. Każdy Wykonawca będzie oceniany w kryteriach w skali od 0 do 100
punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie
sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag
danego kryterium.

Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert

17.1.5.

podlegających ocenie) zostanie obliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w
kryterium „cena oferty brutto",

kryterium „dodatkowe funkcjonalności" oraz „szybkość

działania systemu” zgodnie ze wzorem:

Łączna liczba punktów = Liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena
oferty brutto” + Liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „dodatkowe
funkcjonalności” + Liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „szybkość działania
systemu”
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17.1.6. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał najwyższą
liczbę punktów w ocenie punktowej,
17.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.2.1. jest niezgodna z ustawą;
17.2.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
17.2.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.2.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
17.2.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.2.7. 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;
17.2.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
17.2.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
17.2.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17.3. Jeżeli, w przypadku zamówienia, 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. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
18.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
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niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31
kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
18.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;
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,
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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.
19.4 Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie
krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
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.
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20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
20.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia 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, z zastrzeżeniem że 30% wysokości
zabezpieczenia będzie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 36-miesięcznej
rękojmi za wady przedmiotu umowy.
20.2. Do dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest obowiązany 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 - na dostawę i wdrożenie systemu
analitycznego”
20.4.2. winnej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia

należytego

wykonania

do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
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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.
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 8 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 nie przekraczającej
144 000 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.
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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

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


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



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



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 46/18/PN na dostawę i wdrożenie zintegrowanego
systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych, licencji na okres 12
miesięcy oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12
miesięcy w trybie negocjacji z ogłoszeniem;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



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



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



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



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

26. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
26.1. zawarcia umowy ramowej;
26.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
26.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników
†
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
*
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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 – Oświadczenie

5.

Załącznik 5 – Wykaz dostaw

6.

Załącznik 6 – Wykaz osób

7.

Załącznik nr 7 –Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

8.

Załącznik 8 - Wzór umowy
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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
System musi zapewnić mechanizmy nadzoru nad funkcjonowaniem systemów przetwarzania
informacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, wykrywania awarii, wykrywania
anomalii i rozwiązywania problemów. Podstawowymi zadaniami dla systemu są m.in.:
• wykrywanie awarii i innych problemów na podstawie logów i metryk pozyskiwanych z
urządzeń i systemów informatycznych.
• weryfikacja funkcjonowania zasad bezpieczeństwa i stosowanych środków kontrolnych,
• zapewnienie mechanizmów monitorujących pracowników i innych użytkowników
infrastruktury teleinformatycznej,
• podział

obowiązków

w

zakresie

monitorowania

i

rozliczania

użytkowników

uprzywilejowanych,
• monitorowanie funkcjonowania aplikacji i urządzeń w celu szybszego reagowania na
możliwe problemy i awarie,
• zarządzanie

wykrywaniem,

priorytetyzowaniem

i

rozwiązywaniem

incydentów

bezpieczenstwa,
• zbieranie, zapisywania i przechowywanie logów na czas określony przez prawo i
regulaminy wewnętrzne. Dane muszą być́ przechowywane w sposób zapewniający ochronę
ich integralności,
• korelacji informacji pochodzących z różnych źródeł w celu wykrycia zaawansowanych
zagrożeń i/lub eliminacji fałszywych alarmów.
System musi spełniać następujące wymagania szczegółowe
LP

Wymagania

1. Wymagania ogólne
1.1.

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie wchodziło w skład rozwiązań
Producenta zwanych jako Security Information and Event Management (SIEM) i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy badawczej Gartner jako
rozwiązanie Liderów raportach najbardziej aktualnych na dzień składania ofert.
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1.2.

System musi umożliwiać wykorzystanie w innych obszarach niż zarządzanie informacją
bezpieczeństwa w oparciu o wspólne dane w szczególności w zakresie monitorowania
usług IT, wydajności aplikacji, monitorowania usług.

1.3.

System musi umożliwiać tworzenie własnych, nieprzewidzianych przez producenta
funkcjonalności związanych za analizą danych obejmujące:
a)

mechanizmy pobierania danych,

b)

raporty, dashboardy i formularze,

c)

nowe funkcje analityczne,

d)

nowe sposoby wizualizacji,

e)

mechanizmy powiadamiania, w tym dwukierunkowe inne niż przewidział
producent.

Realizacja tych funkcjonalności nie może wymagać konieczności angażowania
producenta i nie może naruszać praw autorskich.
1.4.

Architektura rozwiązania musi umożliwiać rozdzielenie na osobne serwery funkcji:
a)

pobierania danych,

b)

przechowywania, wyszukiwania i zarządzania bazą zebranych logów,

c)

warstwy analitycznej i interfejsu użytkownika.

2. Wymagania funkcjonalne – pozyskiwanie danych
2.1.

System musi umożliwiać pobieranie logów/zdarzeń z co najmniej z następujących
systemów i aplikacji:
a)

Windows 2003/2008/2012,2016 oraz XP/7/8.x/10.

b)

VMWare ESX 6.5

c)

Linux każda dystrybucja

d)

Urządzanie sieciowe Cisco, MikroTik, Juniper, NetGear, D-Link, HPE,
Ruckus

e)

Urządzenia bezpieczeństwa: Fortinet, PaloAlto, F5, Imperva

f)

Inne: McAfee, CyberArk, VMware Airwatch/Workspace ONE, Zabbix,
Nessus

Przez pozyskiwanie logów rozumie się:
a) pobranie logów i zapisanie w bazie systemu SIEM,
b) klasyfikacja zdarzeń wg typów (np. zalogowanie użytkownika, nawiązanie
połączenia, itp.)
c) normalizację

logów,

czyli

nadanie
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poszczególnych fragmentów logu np. username, source_ip itp.
2.2.

Dopuszcza się by zbudowanie obsługi ww. typów logów w ramach wdrożenia.
Możliwości oferowane przez rozwiązanie w ramach obsługi tworzonej w trakcie
wdrożenia lub używania systemu nie mogą być mniejsze niż dla źródeł obsługiwanych
natywnie przez produkt.

2.3.

Rozwiązanie musi pozwalać na modyfikację mechanizmów klasyfikacji zdarzeń i
normalizacji logów dostarczonych razem z produktem (otwarty kod dostarczonych
mechanizmów normalizacji). Aktualizacje oprogramowania nie mogą nadpisywać ww.
modyfikacji.

2.4.

System musi umożliwiać pobieranie logów co najmniej następującymi protokołami:
a)

syslog UDP/TCP,

b)

trap SNMP,

c)

logi i informacje przechowywane w bazach danych. Nie mniej niż Oracle,
MS SQL, MySQL, PostgreSQL. Musi istnieć możliwość instalacji
sterowników do innych typów baz danych w standardzie JDBC lub
ODBC (alternatywnie),

d)

pliki tekstowe,

e)

WMI,

f)

NetFlow v5 i v9, sFlow, jFlow, IPFIX,

Pobieranie danych z ww. protokołów musi być możliwe bez wykorzystania agenta dla
monitorowanych urządzeń i serwerów.
2.5.

System musi umożliwiać pozyskiwanie danych z nasłuchu sieci. Zbierane informacje
muszą obejmować wartości wszystkich nagłówków połączeń do warstwy 4 ISO/OSI,
oraz do warstwy 7, dla następujących protokołów:
a)

DHCP,

b)

DNS,

c)

HTTP,

d)

IMAP,

e)

SIP,

f)

SMB,

g)

SMTP.

Prowadzenie nasłuch musi być możliwe z dedykowanego serwera, jak również musi
być możliwe z agenta zainstalowanego na stacji roboczej lub serwerze.
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2.6.

Powyższy mechanizm opisany w punkcie 2.5. musi zapewniać funkcjonalność
rozszyfrowywania sesji SSL/TLS w celu uzyskania możliwości zapisu informacji
wymienionych powyżej również dla ruchu szyfrowanego.

2.7.

Powyższy mechanizm opisany w punkcie 2.5 musi zapewniać funkcjonalność
wyodrębniania plików będących zawartością danych przesyłanych przez sieć dla co
najmniej protokołów SMTP i http.

2.8.

Musi istnieć możliwość określenia szczegółowości zbieranych danych w zakresie
wybranych protokołów, określonych pól protokołów (np. http_user_agent) oraz
opcjonalnie agregację danych.

2.9.

System musi umożliwiać stosowanie agentów na monitorowanych serwerach i stacjach
roboczych. Agent musi również umożliwiać pobieranie informacji zarówno z systemu,
na którym został zainstalowany, jak również z zewnętrznych systemów (np. w celu
obsłużenia logów w strefach DMZ lub lokalizacjach zdalnych). Konfiguracja agenta,
po podłączeniu do serwera zarządzającego musi odbywać się centralnie.

2.10.

Agent musi zapewniać możliwość szyfrowania i uwierzytelnia komunikacji z serwerem
centralnym.

2.11.

Musi istnieć możliwość ograniczenia przepustowości wykorzystywanej przez agenta do
transmisji danych.

2.12.

Agent musi mieć możliwość równoważenia obciążenia (wysyłanych danych) pomiędzy
kilka serwerów centralnych rozwiązania działających w klastrze lub niezależnie

2.13.

Konfiguracja agenta, po podłączeniu do systemu SIEM powinna odbywać się centralnie.

2.14.

System musi posiadać możliwość potwierdzania poprawnego dostarczenia danych od
agenta do elementów odpowiedzialnych za przechowywanie danych.

2.15.

Oprócz źródeł wymienionych wyżej system musi umożliwiać pobierania informacji z
wykorzystaniem poniższych mechanizmów:
a)

parametry życiowe urządzeń pobierane z wykorzystaniem SNMP v2c/3,

b)

dane wydajnościowe Windows Performance Monitor,

c)

dowolne dane WMI,

d)

wynik

działania

programów

i

skryptów

uruchamianych

na

urządzeniu/serwerze lub na podłączonym systemie źródłowym,

2.16.

e)

Zmiany w zawartości plików i kluczy rejestrów.

f)

Pliki tekstowe na zdalnych serwerach poprzez SSH, CIFS i NFS.

Rozwiązanie musi umożliwiać analizowanie logów wielolinijkowych. Maksymalny
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wspierany rozmiar pojedynczego logu nie może być mniejszy niż 256kB.
3. Wymagania funkcjonalne – normalizacja danych
3.1.

System musi umożliwiać zmianę sposobu normalizacji danych w trakcie używania
systemu (np. dodanie nowych pól, zmianę znaczenia lub nazwy istniejących itp.) .

3.2.

System musi umożliwiać obsługę logów w formacie XML bez konieczności tworzenie
parserów. Nazwy pól powinny być określone strukturą XML

3.3.

System musi umożliwiać obsługę logów w formacie CEF bez konieczności tworzenie
parserów. Nazwy pól powinny być określone strukturą CEF.

3.4.

System musi umożliwiać obsługę logów w formacje JSON bez konieczności tworzenie
parserów. Nazwy pól powinny być określone strukturą JSON.

3.5.

System musi umożliwiać obsługę logów w formacje CSV bez konieczności tworzenie
parserów. Nazwy pól powinny być wierszem nagłówkowym CSV. Musi istnieć
możliwość obsługi różnych delimiterów (przecinek, kropka, średnik, tabulator itp. ) oraz
wartości pól w cudzysłowach.

3.6.

System musi umożliwiać automatyczną normalizację logów zawierających w treści pary
zmienna i wartość np. „user=jkowalski” powinno tworzyć pole „user” o wartości
„jkowalski”.

3.7.

System musi umożliwiać rozwiązywanie adresów IP do nazw hostów i na odwrót.

3.8.

System musi umożliwiać analizę logów różnych językach, w tym co najmniej w języku
angielskim i polskim. Znaki w logach źródłowych kodowane przy użyciu różnych stron
kodowych muszą być konwertowane do wspólnego kodowania (preferowane UTF8 lub
UTF16).

3.9.

Licencja nie może ograniczać w żaden sposób liczby podłączonych urządzeń.

4. Wymagania funkcjonalne – wyszukiwanie i przechowywanie danych
4.1.

System musi utrzymywać repozytorium logów z możliwością ich przeglądania w
formie rzeczywistej (raw) oraz udostępniać użytkownikowi dane w formie
znormalizowanej (z uwzględnieniem znaczenia poszczególnych zmiennych/pól logu).
Dostęp do danych w formie rzeczywistej jak i znormalizowanej musi być możliwe w
oparciu o te same narzędzia.

4.2.

System musi pozwalać na podłączenie dodatkowej przestrzeni dyskowej CIFS lub NFS
lub iSCSI w celu przechowywania danych archiwalnych i danych COLD. Dane COLD
powinny być dostępne w systemie w ten sam sposób jak dane dostępne on-line.
Dopuszczalne jest by dane dostępne były z mniejszą wydajnością.
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4.3.

Przechowywane dane muszą być zabezpieczone przed modyfikacją z wykorzystaniem
metod

kryptograficznych.

Musi

być

możliwe

przechowywanie

danych

zabezpieczających (skróty/podpisy) poza systemem. Musi być możliwe znakowanie
danych czasem.
5. Wymaganie funkcjonalne – narzędzia analityczne danych
5.1.

Wyszukiwanie danych musi być możliwe z wykorzystaniem filtrów opartych o dane
znormalizowane np. zapytanie o konkretny adres IP występujący jako adres źródłowy
połączeń. System musi również pozwalać na wyszukiwanie danych w oparciu o
wyrażenia regularne zastosowane wobec całego logu jak również pojedynczych pól.

5.2.

System musi analizować zdarzenia w oparciu o znaczniki czasu zawarte w oryginalnych
logach jeśli tylko są dostępne. System musi uwzględniać przy prezentacji wyniku
możliwość pozyskiwania logów z urządzeń skonfigurowanych w innych strefach
czasowych.

5.3.

System musi posiadać możliwość tworzenia wielu typów raportów generowanych
zgodnie z kryteriami ustalonymi przez administratorów oraz na podstawie
predefiniowanych wzorców (raportów). Raporty muszą być tworzone są w wielu
formatach – minimum PDF, CSV, JPG.

5.4.

Zestaw funkcjonalności analitycznych musi uwzględniać co najmniej następujące
funkcje:
a)

Statystyki typu suma, średnia, mediana, odchylenie standardowe,
najstarszy, najnowszy dla zadanego klucza (np. średni godzinny wolumen
danych dla adresu źródłowego),

b)

Funkcje wykrywania anomalii danych liczbowych. Rozwiązania musi
pozwalać na wykrywanie anomalii dla dowolnych parametrów zawartych
w logach, a nie tylko parametrów ruchu sieciowego.

c)

Rozwiązanie musi wykrywać rzadkie wystąpienia wartości i zdarzeń w
określonym podzbiorze,

d)

Budowanie korelacji w oparciu o zdarzenia zawierające jednakowe
wartości danych pól.

Badanie zmian wartości danego pola i alarmowanie lub raportowanie w oparciu o
zmianę tej wartości (np. wzrost liczby niepoprawnych zalogowań o 50%).
5.5.

System musi umożliwiać alarmowanie i raportowanie o anomaliach statystycznych dla
dowolnych parametrów liczbowych zawartych w logach polegając na odchyleniach w
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stosunku do wartości przewidywanych (zarówno w górę, jak i w dół) z uwzględnieniem
sezonowości (np. różnic wynikających z pory dnia, czy dnia tygodnia).
5.6.

System musi pozwalać na akcelerację zapytań i raportów, które wykonywane są często,
tak by automatycznie budował agregaty pozwalające na szybkie wykonania raportu
obejmującego dowolnie długie okresy czasu. Akceleracja musi być dostępna zarówno
dla raportów wbudowanych jak i własnych definiowanych przez użytkownika. Raporty
takie powinny być dostępne w czasie nie przekraczającym kilku sekund od ich
uruchomienia dla dowolnego okresu czasu.

5.7.

System musi posiadać możliwości wizualizacji danych na raportach i dashboardach z
wykorzystaniem:
a)

Tabel,

b)

Lista zdarzeń,

c)

Wykresy (co

najmniej: słupkowy,

kołowy,

liniowy,

punktowy,

bąbelkowy),

5.8.

d)

Map,

e)

Map kolorowanych.

Musi istnieć możliwość rozbudowy funkcjonalności o wizualizacje dostarczane przez
zewnętrzne biblioteki komercyjne lub dostępne na zasadzie otwartego kodu. Musi
istnieć możliwość umieszczania takich wizualizacji na standardowych dashboardach
systemu.

5.9.

Musi istnieć możliwość tworzenie interaktywnych dashboardów zawierających
elementy interfejsu użytkownika takie jak np. pola tekstowe, listy wyboru, checkbox
itp. pozwalające na parametryzacje wyświetlanych informacji. Musi istnieć możliwość
tworzenie ich bez konieczności programowania (z wykorzystaniem narzędzi
graficznych).

5.10.

Musi istnieć możliwość definiowania akcji typu drill down związanych powiązanych z
różnymi typami zdarzeń oraz pól. Dostępne akcje powinny obejmować zewnętrzny
URL lub raport/dashboard w samym systemie. Dla zewnętrznych URL musi istnieć
możliwość przekazania parametru lub parametrów na podstawie wartości pól, których
dotyczy akcja drilldown. Musi istnieć możliwość przekazania parametrów metodami
GET i POST.
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5.11.

Musi istnieć możliwość tworzenie na podstawie tego samego zapytania do bazy systemu
zarówno alarmów jak i raportów. Musi istnieć możliwość utworzenia panelu dashboardu
na podstawie dowolnego raportu.

5.12.

Dla warstwy analitycznej, System musi umożliwiać konfigurację klastrów wysokiej
dostępności z równoważeniem obciążenia (klastry Active/Active). Musi istnieć
możliwość konfiguracji dowolnej liczby węzłów klastra. Równoważenie obciążenia
pomiędzy węzły nie może wymagać stosowania zewnętrznego rozwiązania je
rozkładającego (tzw. loadbalancer)

6. Wymagania funkcjonalne – analiza zdarzeń bezpieczeństwa
6.1.

System musi umożliwiać korelację zdarzeń pochodzących z różnych systemów
źródłowych na podstawie dowolnych pól i zmiennych logu lub dowolnych innych
danych wzbogacających log (dane o tożsamości, geolokalizacja, dane o zasobach)

6.2.

System musi umożliwiać tworzenie reguł korelacyjnych przy użyciu zarówno narzędzi
graficznych GUI, jak języka zapytań charakterystycznego dla danej Systemu.

6.3.

Musi istnieć możliwość zastosowania bez modyfikacji reguł korelacyjnych dla danych
historycznych, w celu wykrycia podobnych zdarzeń w przeszłości.

6.4.

System musi umożliwiać tworzenie reguł korelacyjnych o długim okresie działania
(czas pomiędzy najstarszym, a najnowszym zdarzeniem w ramach grupy zdarzeń
powiązanych ze sobą). Okres ten nie może być ograniczany żadnymi innymi limitami,
poza dostępnością danych w systemie.

6.5.

Wynikiem działania reguły korelacyjnej powinno być utworzenie alarmu lub
zwiększenie współczynnika ryzyka związanego z obiektem uczestniczącym w
zdarzeniu (użytkownik, host, port itp.).

6.6.

System musi zawierać mechanizmy zarządzania incydentami obejmujące co najmniej:
a)

Możliwość automatycznego tworzenia incydentów na podstawie reguł

alarmowych,
b)

Możliwość przypisania incydentu do osoby,

c)

Możliwość zmiany statusu i priorytetu incydentu,

d)

Możliwość tworzenia komentarzy,

e)

Możliwość automatycznego i ręcznego modyfikowania reguł alarmowych i

oznaczania alarmów jako fałszywe alarmy.
f)

Możliwość tworzenia wyjątków stałych i czasowych dla reguł i zdarzeń

spełniających określone warunki.
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Możliwość raportowania wydajności obsługi incydentów.
6.7.

System musi posiadać możliwość automatycznego reagowania na zdarzenie oraz
powiadamiania administratorów. Musi istnieć możliwość wysłania email oraz
możliwość konfigurowania innych akcji w postaci skryptów, do których może być
przekazywana dowolna liczba argumentów na podstawie treści alarmu.

6.8.

System musi umożliwiać wzbogacanie informacji o incydentach poprzez automatyczne
uruchomienie dodatkowych zapytań i raportów, które pozwolą na automatyczną ocenę
wpływu lub potwierdzenie istnienie incydentu.
Musi istnieć możliwość filtracji, alarmowania i korelowania w oparciu o dane
geolokalizacyjne np. kraj lub miasto.

6.9.

Musi istnieć możliwość filtracji, alarmowania i korelowania w oparciu o dane
geolokalizacyjne np. kraj lub miasto.

6.10.

Musi istnieć możliwość prezentacji opisu zasobu w postaci serwera lub stacji roboczej
obejmującego: nazwę, istotność, właściciela, funkcję, kontakt do administrator, nawet
jeżeli w samym logu występuje wyłączenie adres IP lub MAC tego zasobu. Musi istnieć
możliwość filtracji, alarmowania i korelowania w oparciu o te dane.

6.11.

System musi klasyfikować ryzyko związane ze zdarzeń z uwzględnieniem danych
priorytetu hosta celu zdarzenia.

6.12.

System musi umożliwiać prezentację zdarzeń związanych z użytkownikiem niezależnie
od tego z jakiego konta korzystał. Musi istnieć możliwość filtracji, alarmowania i
korelowania w oparciu o te dane.

6.13.

System musi umożliwiać korzystanie z zewnętrznych subskrypcji tzw. wskaźników
kompromitacji (ang. IOC). System musi wspierać dowolne subskrypcje zgodne z
protokołami:
a)

http,

b)

ftp,

c)

TAXII,

d)

Facebook Threatconnect

System musi również interpretować pliki w formacie CSV, STIX, OpenIOC, tekstowym
interpretowanym z wykorzystaniem REGEX.
6.14.

System musi wspierać ww. wskaźniki wobec pól reprezentujących:
a) Certyfikat X509,
b) Adres email,
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c) Nazwa pliku,
d) Suma kontrolna pliku,
e) URL,
f) Adres hosta lub domena,
g) Adres IP,
h) Nazwa procesu,
i)

Suma kontrolna procesu,

j)

Klucze rejestru,

k) Nazwa usługi systemowej,
l)

Nazwa użytkownika.

Musi istnieć możliwość rozbudowy funkcjonalności o nowe typy wskaźników
samodzielnie przez administratora.

6.15.

Musi istnieć możliwość tworzenia list kontrolnych dowolnego typu (użytkownik, adres
IP itp.) wykorzystywanych w alarmach i raportach .

6.16.

System musi posiadać predefiniowane raporty raporty/dashboardy związane z
zarządzaniem bezpieczeństwem, co najmniej uwzględniające następujące zagadnienia:
a) istotne

zdarzenia

bezpieczeństwa

uwzględniające

istotność

zasobu

informatycznego,
b) aktywność złośliwego oprogramowania,
c) aktywność użytkowników i wykorzystanie kont,
d) zmiany w zawartości krytycznych obiektów systemowych,
e) stan zainstalowanych poprawek/patchy dla oprogramowania systemowego,
f) informacje o ruchu sieciowym,
g) informacje dotyczące ataków sieciowych,
h) wykorzystanie dostępu do Internetu przez pracowników,
i) wykryte podatności na podstawie raportów skanerów podatności,
j) zmiany w konfiguracji urządzeń sieciowych,
k) aktywność użytkowników (na podstawie tożsamości),
l) raporty dotyczące obsługi incydentów przez operatorów systemu,
m) raporty dotyczące wykrycia wskaźników kompromitacji.
6.17.

System musi pozwalać na definiowanie własnych i modyfikację raportów, zapytań i
dashboardów dostarczonych przez producenta.
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6.18.

PSystem musi umożliwiać podejmowanie automatycznych akcji lub alarmowanie.
Dostępne akcje muszą obejmować:
a)

utworzenie incydentu w Systemie,

b)

wysłanie email,

c)

uruchomienie skryptu i przekazanie parametrów wywoławczych,

d)

integrację z systemami klasy service-desk,

e)

modyfikacja list kontrolnych.

Rozwiązanie musi zawiera API pozwalająca na budowanie nowych akcji w tym
przekazanie wybranych pól zdarzenia jako parametrów akcji.
7. Wymagania funkcjonalne - monitorowanie Microsoft Exchange
7.1.

Dedykowany moduł wspierający monitorowanie środowiska Microsoft Exchange pod
kątem bezpieczeństwa, dostępności i pojemności.

7.2.

Moduł musi zawierać gotowe dashboardy służące do monitorowania stanu
poszczególnych usług Microsoft Exchange, co najmniej:
a) ActiveSync
b) SMTP,
c) Outlook
d) Outlook Web Access
e) Mailboxes
f) IMAP4.
Stan usługi musi być obliczany co najmniej w oparciu o parametry wydajnościowe
określone

przez

Microsoft:

https://technet.microsoft.com/en-

us/library/ff367896(v=exchg.141).aspx.
7.3.

Moduł musi umożliwiać analizę historycznych ww. wartości stanu zdrowia usług

7.4.

Moduł musi umożliwiać analizę i monitoring czynności użytkowników, w
szczególności:
a) Zalogowania do systemu z podziała na kanał dostępu (Outlook, urządzenie
mobile, OWA),
b) Rozmiar skrzynek mailowych i ich zmiany,
c) Rozmiary folderów i ich zmiany,
d) Adresy IP klientów połączeń,
Typ i wersja klienta,

7.5.

Moduł musi zawierać dashboard lub dashboardy wspierające planowanie środowiska
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uwzlgędniające takie parametry jak:
a)

Wielkość skrzynek i przekroczenia quota,

b)

Wykorzystanie folderów publicznych,

c)

Ilośc maili w czasie i wolumen ruchu,

Najbardziej obciążający użytkownicy.
7.6.

Moduł musi umożliwiać zbieranie i analizowanie co najmniej następujących danych:
a)

Stan usług systemowych,

b)

Stan procesów,

c) Odczyty monitora wydajności Windows w tym obiekty Microsoft
Exchange,
d)

Logi audytowe exchange,

e)

Pliki tekstowe logów,

Parametry skrzynek pocztowe i folderów współdzielonych.
8. Wymagania funkcjonalne - monitorowanie zachowań użytkowników (UBA)
8.1.

System musi zawierać pochodzący od tego samego producenta moduł monitorowania
zachowań użytkowników (UBA), który musi umożliwiać pobieranie danych do analiz
minimum z poniższych typów źródeł:
a)

Plików ze zdarzeniami (logami)

b)

Netcat

c)

Syslog - sieciowo

d)

Innych komponentów dostarczanego PAD,

e)

Usług chmurowych:
• Box
• Dropbox

f)

Plików eventów zapisanych na HDFS

g)

Threat-feedów

typu

User-Behavior

cyklicznegopobierania list )
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8.2.

UBA musi działać w trybie analizy behawioralnej, w oparciu o mechanizmy Machine
Learning
a) Scenariusze / reguły muszą bazować na analizie zachowań użytkowników
b) Wszelkie wartości progowe muszą być wyliczane przez system w trybie
uczenia a nie jako zadane parametry statyczne, wymagające ręcznej definicji przez
administratora
c) Rozwiązanie musi działać w oparciu o wykrywanie anomalii, które następnie
w oparciu o wewnętrzny system scoringowy, będą przekształcać się w wykryte
realne zagrożenia (threats)
d) Wykrywanie anomalii musi być realizowane minimum w oparciu o trendy dla
całej populacji użytkowników
e) Rozwiązanie musi rozróżniać profil zachowań dla minimum 3 poniższych
typów kont:
• Konta zwykłych użytkowników
• Konta usług (services)
• Konta użytkowników administracyjnych
f)

System musi wspierać mechanizm rozróżniania w/w typów kont, minimum w

oparciu o konwencję nazewniczą kont (z włączeniem wildcardów).
g) Rozwiązanie musi realizować minimum poniższy zestaw scenariuszy:
• Nietypowa aktywność sieciowa, z punktu widzenia:
• Nietypowych aplikacji sieciowych
• Nietypowego wolumenu ruchu
• Nietypowa przeglądarka internetowa
• Nietypowa komunikacja na adresy docelowe, z punktu widzenia geolokacji
• Zmienność liczby zdarzeń uwierzytelniania w przekroju dziennym /
tygodniowym
• Nietypowe godziny pracy
• Nietypowe działania na konsoli zdalnej (np. kopiowanie dużej ilości danych)
• Nietypowe działania na koncie (z punktu widzenia ”lateral movement”)
• Nietypowa działalność na portach USB
• Nietypowa długość sesji VPN
• Nietypowe wystąpienia alarmów z zewnętrznych systemów
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8.3.

UBA musi oferować możliwość pobierania atrybutów użytkownika minimum z
poniższych źródeł:

8.4.

a)

AD

b)

Plików z danymi HR

c)

Dostarczanej Systemowi w formie kwerendy

UBA musi oferować możliwość pobierania atrybutów urządzeń (assetów) minimum z
poniższych źródeł:
a) Plików z danymi assetów
b) Dostarczanej Systemowi w formie kwerendy

8.5.

UBA musi wspierać dwukierunkową komunikację z dostarczanym Narzędziem w
formie kwerendy, minimum w zakresie:
a)

Przekazywania wykrytych anomalii oraz zagrożeń do Narzędzia

b)

Założenia indycentu w Systemie

c)

Pobierania incydentów z Narzędzia celem ich dalszej analizy
behawioralnej (pod względem nietypowych zachowań użytkowników)

8.6.

UBA nie może posiadać ograniczeń licencyjnych wynikających z dostarczanego
Systemu, w szczególności - nie może być licencjonowane w modelu bazującym na ilości
zdarzeń (EPS) czy wolumenie logów GB/d, jedynym dopuszczalnym ograniczeniem
może być maksymalna liczba użytkowników

8.7.

UBA musi być skalowalne liniowo, to znaczy – musi istnieć możliwość dodawania
kolejnych węzłów do klastra, wraz ze wzrostem ilości analizowanych informacji
(wyrażonej jako ilość zdarzeń na sekundę – EPS lub ilości źródeł)

8.8.

UBA powinno być kompletne – nie może wymagać zakupu licencji na dodatkowy
middleware (baza danych, katalog itp.)

9. Wymagania techniczne i bezpieczeństwa
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9.1.

Komunikacja użytkownika z Systemem musi odbywać się przy użyciu przeglądarki
internetowej (wsparcie dla co najmniej: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Nie jest
dopuszczalne wymaganie instalacji jakiegokolwiek dedykowanego oprogramowania
klienckiego na stacjach roboczych użytkowników w tym wtyczek i środowisk
uruchomieniowych w rodzaju Adobe Flash, Java lub Microsoft Silverlight.
Do celów administracyjnych dopuszczalne jest wymaganie zdalnego dostępu do konsoli
systemu operacyjnego serwera przy użyciu standardowych narzędzi takich klient SSH
lub RDP.

9.2.

Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać komunikację z Systemem za pomocą
urządzeń mobilnych Apple IOS i Google Android, i pozwalać na integrację alarmów
Systemu z powiadomieniami ww. urządzeń.

9.3.

System musi zostać dostarczone w konfiguracji zapewniającej odporność na awarię w
zakresie komponentu przechowującego dane – klaster złożony z co najmniej 2 węzłów.

9.4.

System musi umożliwiać skalowalność poziomą poprzez dodawanie kolejnych węzłów
ww. klastra w celi spełnienia wymagać dot. wydajności lub dostępności (zwiększenie
liczby kopii danych). Klastry muszą umożliwiać funkcjonowanie w środowiskach
złożonych z wielu lokalizacji, przy czym konfiguracja replikacji danych musi pozwalać
na określenie, w której lokalizacji dostępne są kopie zebranych informacji

9.5.

System powinien wspierać Role Based Access Control (RBAC) umożliwiając
precyzyjne nadawanie uprawnień dla administratorów w zakresie monitorowanego
obszaru systemu informatycznego oraz dostępnych operacji w systemie zarządzania.
Tożsamość administratorów musi być weryfikowana poprzez lokalne konto oraz
zewnętrzne systemy uwierzytelniania co najmniej LDAP lub Active Directory.

9.6.

System

nie

może

ograniczać

liczby

równocześnie

zalogowanych

operatorów/użytkowników.
9.7.

System musi utrzymywać szczegółowy log audytowy rejestrujący co najmniej
następujące operacje administratorów – login/logoff, uruchamiane zapytania i zmiany
konfiguracji systemu.

9.8.

System musi posiadać zaimplementowane mechanizmy automatycznej kontroli
własnego stanu oraz alarmowania w przypadku wykrytych nieprawidłowości (ang.
healtcheck).

9.9.

System musi umożliwiać uwierzytelniać i szyfrować połączenia między komponentami
systemu.
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10. Wymagania inne
10.1.

System musi zostać dostarczony w formie czasowych licencji na okres minimum 12
miesięcy.

10.2.

Dostarczony System musi umożliwiać analizę wydajną obsługę 25000 EPS-ów, 60000
Flow/min, 50 GB surowych danych dziennie, 4000 urządzeń.

10.3.

10.4.

Przekroczenie ww. parametrów nie może skutkować żadną utratą danych. System
powinien informować o takim przekroczeniu w postaci alarmu i informacji w interfejsie
użytkownika.
Dostarczony System musi w przyszłości, bez konieczności rozbudowy pozwalać na
obsługę 40000 EPS, 250000 Flow/min, 150 GB surowych danych. Dopuszczalne jest
wymaganie ew. nabycia dodatkowych licencji.

10.5.

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość przechowywania danych (dane surowe i
metadane) przez okres minimum 1 roku od ich powstania.

10.6.

System musi być objęte wsparciem producenta przez okres minimum 12 miesięcy,
zapewniającym dostęp do nowych wersji, poprawek, aktualizacji bezpieczeństwa, bazy
wiedzy.

10.7.

Wsparcie techniczne wykonawcy – min. 12 miesięcy w wymiarze 80 godzin.
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10.8.

Szkolenia – wraz z Systemem należy zapewnić warsztaty techniczne dla min. 4 osób,
trwające min. 2 dni. Zakres warsztatów:
1. Podstawy
a)

umiejscowienie Systemu w architekturze przedsiębiorstwa

b)

zrozumienie zasad działania Systemu

c)poznanie interfejsu użytkownika. d) zrozumienie podstawowych pojęć (zdarzenie,
źródło zdarzeń, itp.)) poznanie podstaw języka zapytań
f) podstawy modelowania danych (ekstrakcje, modele)
g)

konfiguracja powiadamiania i zlecania zadań (alerty, raporty zlecane)

h)

umiejętność budowania własnych aplikacji i. zarządzanie bezpieczeństwem w

systemie
2. Administracja:
a) omówienie architektury technicznej systemu.
b) omówienie procesu przetwarzania danych w systemie
c) znajomość konfiguracji indeksowania (tworzenie, obsługa, archiwizacja i
parametryzacja indeksów)
d) zarządzanie konfiguracją rozproszoną
e) omówienie typowych problemów administracyjnych i ich rozwiązań
3. Analiza danych
a) wprowadzenie do statystyki — pojęcia statystyczne w środowisku
b) zrozumienie zastosowania funkcji statystycznych (miary, grupowanie danych)
c) zastosowanie Systemu do korelacji danych
d) zastosowanie Systemu do prognozowania i analizy trendu („predictive analytics”)
e) badanie anomalii
Wykonawca przygotuje i wyda uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w
instruktażu, natomiast ich kopie przekaże Zamawiającemu. Wzór certyfikatu musi być
zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni możliwość konsultowania
z trenerami tematów omawianych podczas instruktażu oraz opieki merytorycznej nad
uczestnikami instruktażu w okresie 7 dni roboczych po zakończeniu instruktażu za
pomocą poczty elektronicznej (udzielanie odpowiedzi droga elektroniczną na pytania
lub wątpliwości powstałe podczas instruktażu). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
przed wykonaniem materiałów instruktażowych w formie skryptu przedstawił je
Zamawiającemu, który dokona ich akceptacji w terminie 5 dni roboczych. Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zmiany poprawki zgłoszone przez
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Zamawiającego, a następnie przedstawić mu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia
zmian poprawione materiały instruktażowe.
Dopuszczalne jest dostarczenie Vouchera na warsztaty wystawionego przez
Wykonawcę ważne przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
11. Platforma Sprzętowa
11.1.

Zamawiający zapewni platformę sprzętową o następującej charakterystyce:
8 rdzeni 2 Ghz
32 GB RAM
300 GB przestrzeni SSD

GWARANCJA I USŁUGA SERWISU
1. Min 12 miesięcy gwarancji producenta/Wykonawcy, z gwarantowanym czasem reakcji 8 godzin dla zgłoszeń
z priorytetem krytycznym.
2. Serwis musi być prowadzony w języku polskim.
3. Możliwość zgłaszania problemów w oknie 24 godzinnym 7 dni w tygodniu 365 dni w roku.
4. Okres wsparcia technicznego wykonawcy oraz dostępu do poprawek dla oprogramowania zarządzającego i
funkcjonalnego – min. 12 miesięcy w wymiarze co najmniej 80 godzin.

Wykaz urządzeń i systemów jakimi dysponuje zamawiający, które będą podłączone do systemu klasy
SIEM

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrolery MS AD
Linux każda dystrubucja /
Windows 2003/2008/2012,2016
oraz XP/7/8.x/10.
Sieć (Cisco, HPE, ATEN, D-link,
Netgear, Juniper, MikroTik,
Ruckus)
Bazy danych (mySQL, MS SQL,
Postgres, Sybase)
CyberArk
VMware virtual machine i
Airwatch/Workspace ONE
McAfee
MS Exchange
Fortigate
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10.
11.
12.

Zabbix
Fortinet
Nessus
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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 Systemu Analitycznego
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie
zintegrowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem
niezbędnych, licencji na okres 12 miesięcy oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie
usługi wsparcia technicznego na czas 12 miesięcy (46/18/PN), oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ zamówienia za cenę1:
Cena netto oferty: ……………………………………………………………………………
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słownie złotych: ………………………………………………………………………………
Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
Cena brutto oferty: …………………………………………………………………………
słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………
Dodatkowe funkcjonalności

1

2

3

4

5

SPEŁNIA
/ NIE
SPEŁNIA

Czy licencja dopuszcza dowolne kształtowanie architektury
systemu, w szczególności stosowanie dowolnej liczby
komponentów poszczególnych funkcji oraz umożliwia
TAK/NIE
rozbudowanie Platformy SIEM o kolejne elementy przetwarzające,
analizujące, zbierające i nie wiąże się, z żadnymi kosztami
licencyjnymi.
Czy System umożliwia zmianę sposobu normalizacji danych w
trakcie używania systemu (np. dodanie nowych pól, zmianę znaczenia
lub nazwy istniejących itp.) bez konieczności przeprowadzania
ponownego odbudowywania bazy danych oraz czy System SIEM TAK/NIE
pozwala na równoległe używanie różnych sposobów normalizacji
logów.
Czy istnieje możliwość wzbogacania danych pochodzących z logów,
o informacje zwarte w zewnętrznych repozytoriach:
 Katalogi LDAP,
 Bazy danych,
 Bazy noSQL
 Hadoop.
TAK/NIE
 Dane geolokalizacyjne.
W celu ograniczenia zajętości przestrzeni dyskowej dane
wzbogacające nie mogą być przechowywane razem z logami, a
wzbogacanie powinno odbywać w locie w trakcie odczytu danych z
źródeł zewnętrznych.
Czy System umie samodzielnie zarządzać retencją danych i czy
Wymagana jest obsługa co najmniej dwóch etapów życia danych:
WARM i COLD. Z każdym etapem związane jest miejsce
przechowywania danych. Migracja danych powinna następować
automatycznie po określonym czasie (wiek danych) lub osiągnięciu
TAK/NIE
określonej objętości. Czy istnieje możliwość stworzenie różnych
schematów retencji dla różnych typów danych. Dane COLD muszą
być dostępne w ten sam sposób co dane WARM, w szczególności nie
jest dopuszczalne wymaganie jakichkolwiek czynności związanych z
odtwarzaniem danych COLD.
Czy system posiada jedną konsolę do zarządzania systemem
TAK/NIE
analitycznym oraz systemem klasy SIEM.
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Czy istnieje możliwość edycji zdefiniowanych parserów danych
źródłowych bez konieczności ponownego zaciągania danych lub
przebudowywania bazy zdarzeń.
Czy istnieje możliwość podejrzenia kodu źródłowego dla parserów
zapytań oraz innych obiektów dostarczonych przez producenta w
paczce instalacyjnej.
Czy istnieje Możliwość wzbogacenia wszystkich logów o informację
z bazy tożsamości lub środków trwałych np. o numer telefonu.
Czy istnieje możliwość ekstrakcji pól z logów w trybie ad-hoc
(poprzez użycie odpowiedniej opcji w zapytaniu in line)

6

7

8
9

1 Cena

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

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, ewentualne
upusty i rabaty).

Powyższa cena oferty netto i brutto wynika 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 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6.

Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie4

………………………………………………………………………………………...…….
powierzę(-my)
podwykonawcy(-om),
……………………………………………………..
………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy);
8. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie 1 400,00 zł, zostało wniesione formie ……………….
9.

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.
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10. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.1. SIWZ są dostępne w formie elektronicznej
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO‡
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .§
12. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i
przyjmuję do wiadomości, że moje dane …/wymienić dane osobowe np. imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego oraz
systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych, licencji na okres 12 miesięcy oraz
zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12
miesięcy.
13. Oświadczam, że jestem mikro-/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
14. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …

15. Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty 5
1) nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług **.

‡

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
§
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
4
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku
braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza
powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
5
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
6
Wpisać dostawę/dostawy, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług
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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.
16. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. .........................................................
b. ..........................................................
c. ..........................................................
d. ........................................................

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

*

7

Niepotrzebne skreślić

Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.
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Załącznik Nr 3

__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego (46/18/PN)
Nazwa producenta,
Lp.

Produkt

model lub symbol lub
numer katalogowy1

Cena
Ilość

jednostkowa
(netto) PLN za 1
sztukę

1

2

3

netto PLN

Stawka VAT %

kol. 4 x kol. 5

Wartość
podatku VAT
kol. 6 x stawka

Cena oferty
brutto

VAT

kol. 6 + kol. 8

PLN

PLN

8

9

5

6

7

1

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

2

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

3

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

4

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

5

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

6

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

7

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

8

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

9

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

10

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł
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11

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

12

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

13

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

14

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

15

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

16

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

Razem cena oferty

Razem cena
oferty brutto

netto

……………………………….
miejscowość, data

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

Uwaga:
Brak wypełnienia lub określenia wartości pozycji w Formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Formularz
cenowy nie podlega procedurze określonej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE *
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu
analitycznego oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12
miesięcy oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na
czas 12 miesięcy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczące posiadania zdolności
technicznej oraz zawodowej określonej w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wskazane
w pkt 5.2. SIWZ;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i
wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem
niezbędnych licencji na okres 12 miesięcy oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie
usługi wsparcia technicznego na czas 12 miesięcy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 uPzp;
lub†

*

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (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, 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 skreślić
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oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ……………………… uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy lub
osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik Nr 5
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1. SIWZ
(ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT 7.2. SIWZ)

Wykonawcy winni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy PZP w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonywania co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie i usłudze wdrożenia systemu
analitycznego oraz co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie i usłudze wdrożenia systemu
klasy SIEM, o łącznej wartości minimum 300 000 zł brutto.
Wykonana dostawa

Lp.

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

dostawa……………………………………………………………………

Wartość dostawy

…………………………………… zł, w tym 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)
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…………..………………………………………………………... tj.
Przedmiot dostawy

Wartość dostawy
(brutto)

dostawa……………………………………………………………………

……………………………………

zł,

w

tym

wartość

dostawy

…..…………………………………………zł

Data wykonania

2.

(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
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 5.2.2. SIWZ
(ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT 7.2. SIWZ)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego
systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12
miesięcy oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12
miesięcy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

Architekt Systemu Analitycznego klasy SIEM
Osobą, która:
1) biegle posługuje się językiem polskim,
2) posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat architekt wydany przez producenta
oferowanego systemu analitycznego,
3) posiada certyfikat CISSP lub równoważny,
4) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy SIEM w co
najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Biegle posługuje się językiem polskim: TAK/NIE*
Posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat architekt wydany przez producenta
oferowanego systemu analitycznego: TAK/NIE*
Posiada certyfikat CISSP lub równoważny: TAK/NIE*
*należy zakreślić właściwe
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Nazwa projektu i krótki
opis
Zajmowane stanowisko
1.

Termin realizacji

Zakres obowiązków

Nazwa projektu i krótki
opis
Zajmowane stanowisko
2

Termin realizacji

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
….…..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
…………………………………………………………....
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
……………………………………………………………
…………………………………………………………....
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………....
……………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
…………………………………………………………....
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
……………………………………………………………
…………………………………………………………....
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………....
……………………………………………………………
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Inżynier ds. systemu analitycznego oraz systemów klasy SIEM nr 1
Osoba, która:
1) biegle posługuje się językiem polskim,
2) posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat inżyniera wydany przez
producenta oferowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, lub
równoważny
3) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania narzędzi/systemów
analitycznych i systemów klasy SIEM

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Biegle posługuje się językiem polskim: TAK/NIE*
Posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat inżyniera wydany przez producenta
oferowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM lub równoważny: TAK/NIE*
Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania narzędzi/systemów analitycznych i
systemów klasy SIEM: TAK/NIE*
*należy zakreślić właściwe
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Inżynier ds. systemu analitycznego oraz systemów klasy SIEM nr 2
Osoba, która:
1) biegle posługuje się językiem polskim,
2) posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat inżyniera wydany przez
producenta oferowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM,
3) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania narzędzi/systemów
analitycznych i systemów klasy SIEM

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Biegle posługuje się językiem polskim: TAK/NIE*
Posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat inżyniera wydany przez producenta
oferowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM lub równoważny: TAK/NIE*
Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania narzędzi/systemów analitycznych i
systemów klasy SIEM: TAK/NIE*
*należy zakreślić właściwe

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 7
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

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 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

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

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

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

‡

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik nr 8
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, ze zm.), 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
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KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: …………………., kapitał
zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały
odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986), dalej: „pzp.”

1.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego i wdrożenie systemu
analitycznego do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (dalej jako:
„Oprogramowanie”), wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12 (dwunastu) miesięcy
oraz z zapewnieniem wymaganych szkoleń i świadczeniem usługi wsparcia technicznego w
wymiarze co najmniej 80 (osiemdziesięciu) godzin, w czasie trwania minimum 12 (dwanaście)
miesięcznego okresu gwarancji, na zasadach opisanych w Umowie (dalej łącznie jako:
„Przedmiot Umowy").

2.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako: „SOPZ”) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia ………………., stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako: „Oferta”);
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2)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

3)

wykonania

Przedmiotu

Umowy

z

zachowaniem

należytej

staranności

wynikającej

z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
4)

zapewnienia profesjonalnego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że:

1)

posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego
wykonania Umowy;

2)

nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą
uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie Umowy lub wykonanie obowiązków wynikających
z Umowy;

3)

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.

1.

§2
Oprogramowanie zostanie dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 10 (dziesięciu)
dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Dostawa Oprogramowania polega na udostępnieniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę, za pośrednictwem poczty e-mailem, na adres wskazany w §
7 ust. 1 pkt 1 Umowy, licencji Oprogramowania, objętych Przedmiotem Umowy w ten sposób,
że licencje na Oprogramowanie będą wygenerowane w postaci pliku licencyjnego do
Oprogramowania Zamawiającego.

2.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobom trzecim, bez
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku
uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego i powierzenia przez Wykonawcę
wykonania Przedmiotu Umowy osobom trzecim, Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania.

3.

Wykonawca zapewnia, że dostarczone Oprogramowanie jest najwyższej jakości, wolne od
jakichkolwiek wad prawnych oraz zgodne z wymogami określonymi w SOPZ.

4.

Wdrożenie Oprogramowania nastąpi w terminie do 40 (czterdziestu) dni roboczych od dnia
dostawy Oprogramowania, zgodnie z ust. 1 powyżej.
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5.

W terminie wdrożenia Oprogramowania, zgodnie z ust. 4 powyżej, Strony sporządzą i podpiszą
łączny protokół z czynności odbioru i wdrożenia, (dalej jako: „Protokół odbioru"), którego wzór
stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Sporządzony i podpisany Protokół odbioru zostanie przesłany
Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres mailowy wskazany w § 7 ust. 2 pkt 2 Umowy.

6.

Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

1)

oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;

2)

wskazanie Umowy;

3)

stwierdzenie należytego wykonania Umowy (przy czym stwierdzenie takie nie wyklucza
realizowania przez Zamawiającego w okresie późniejszym wynikających z Umowy lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień, związanych z ujawnieniem się faktu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności związanych z
ujawnieniem się wad Oprogramowania) albo określenie, w jakim zakresie Umowa nie została
wykonana wraz ze wskazaniem sposobu dalszego postępowania;

4)

datę i miejsce sporządzenia Protokołu odbioru;

5)

podpisy osób upoważnionych do odbioru.

6.

W przypadku stwierdzenia w Protokole odbioru braków i wad w dostarczonym i wdrażanym
Oprogramowaniu lub stwierdzenia jego dostarczenia przez Wykonawcę w sposób niezgodny z
Umową, Wykonawca zobowiązuje się najdalej w terminie 3 (trzech) dni roboczych do wymiany
i dostarczenia Oprogramowania zgodnego z Umową. Termin, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy Protokołu odbioru z
zastrzeżeniami, na adres mailowy wskazany w § 7 ust. 2 pkt. 2 Umowy.

7.

Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad wskazanych zgodnie z ust.
7 powyżej, stanowi podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

8.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Oprogramowania z Umową już po podpisaniu
Protokołu odbioru, Zamawiający prześle reklamację na podany przez Wykonawcę w § 7 ust. 2
pkt. 2 Umowy adres e-mail, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia, w
którym Zamawiający powziął informację o istniejących niezgodnościach Oprogramowania z
Umową. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się
uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej
otrzymania poprzez wymianę niezgodnego z Umową Oprogramowania na oprogramowanie o
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odpowiedniej jakości, na własny koszt i ryzyko, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego
tytułu.
9.

W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej,
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 6
ust. 1 Umowy.

10.

Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu odbioru
w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający może z upływem tego terminu od Umowy
odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w § 6 ust. 1 Umowy, lub sporządzić
jednostronny protokół odbioru.

11.

Protokół odbioru stwierdzający wykonanie Umowy bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy, oraz wypłaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

1.

§3
Strony ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego
wykonania Przedmiotu Umowy na kwotę …………………… (słownie …………………)
złotych netto, tj. ………… (słownie ………………………… ) złotych brutto.

2.

Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia należną
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz, że wynagrodzenie
pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu
Umowy.

3.

Wynagrodzenie płatne jest po dostarczeniu i wdrożeniu Oprogramowania, na podstawie faktury
VAT i podpisanego przez Strony Protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie
Przedmiotu Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.

4.

W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie
ponownie od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
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1.

§4
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, na okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczony od
dnia następującego po dniu podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

2.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji, obejmują usuwanie wszelkich wad
Oprogramowania, a w szczególności wad technicznych, technologicznych, materiałowych lub
wykonawczych, poprzez jego naprawę lub wymianę na nowy. Wykonawca dokonuje napraw w
siedzibie Zamawiającego.

3.

W wypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Oprogramowania, Zamawiający zgłasza wadę
Wykonawcy telefonicznie lub na adres mailowy o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 Umowy. W
przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy
Oprogramowania niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, na
koszt własny.

4.

W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinno nastąpić usunięcie wady, o którym
mowa w ust. 3, Zamawiający może dokonać usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w §
6 ust. 2 Umowy.

5.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć pierwotnie określony
termin do zrealizowania naprawy Oprogramowania w ramach gwarancji, o którym mowa w
ust. 3

1.
1)

§5
Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku gdy:
Wykonawca nie wykonuje Umowy lub jej 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 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;
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3)

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

4)

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

6)

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

7)

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;

8)

wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.

2.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać od
Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu
Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a
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
powstania wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Strony zgodnie
podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
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3.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

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

1.

§6
W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego
w § 3 ust. 1 Umowy.

2.

W razie nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 3% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
za każde naruszenie, przy czym w przypadku opóźnienia z tytułu niezachowania któregokolwiek
z terminów wynikających z Umowy oraz Oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.
1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3.

Za nienależyte wykonanie Umowy, Strony uznają w szczególności wykonanie Przedmiotu
Umowy w sposób niezgodny z Umową, SOPZ i Ofertą lub wytycznymi i uwagami
Zamawiającego, w tym realizację Umowy odbiegająca jakościowo od ustalonej przez Strony.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, z
kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, choćby
którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była
niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w
kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.

5.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

6.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do wysokości poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych.
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1.

§7
Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania bieżących
uzgodnień związanych z realizacją Umowy wyznaczeni są:

1)

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

2)

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

2.

Strony postanawiają, że osobami upoważnionymi do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisywania
Protokołu odbioru, są:

1)

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

2)

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

3.

Przedstawiciele Stron wskazani w ust. 1 i 2 są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń
w zakresie realizacji Umowy, z tym zastrzeżeniem, że nie są umocowani do dokonywania
zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy).

4.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

5.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1 i 2, jest jednoznaczne z
poinformowaniem Stron Umowy.

1.

§8
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy oraz wierzytelności wobec
Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażone na piśmie, pod rygorem nieważności.

2.

Wszelki spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez
zbędnej zwłoki w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w
sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Wszelkie zmiany Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności z
zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Umowy.
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4.

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego, nie była możliwa do przewidzenia na etapie
zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności:

1)

zmniejszeniem wysokości cen;

2)

zmianą stanu prawnego regulującego Przedmiot Umowy;

3)

zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji
Umowy;

4)

działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu Umowy;

5)

działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;

6)

rozbieżnościami lub niejasnościami w treści Umowy, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie brzmienia Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

5.

Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania Umowy powodować będzie
konieczność zmiany treści Umowy, Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie
wymaganym tymi przepisami.

6.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zmian, które będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany:

1)

stawki podatku od towarów i usług;

2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679,
z późn, zm.);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany kwoty wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony o
przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na
koszty wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.

5.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 (jeden) egzemplarz
dla Wykonawcy oraz 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego.
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6.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 - kopia upoważnienia 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 KRS
Wykonawcy;

3)

Załącznik nr 3 - SOPZ;

4)

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy;

5)

Załącznik nr 5 - wzór Protokołu odbioru.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 5 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY*

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

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

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

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić
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