ZATWIERDZAM
Piotr Zerhau
Dyrektor
Dział Systemów Informatycznych

Warszawa, dnia 02.04.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Dostawa licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR.

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, zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż równowartość kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1.

Zamawiający informuje, iż posiada nr seryjny oprogramowania CommVault

CommCell ID:fc132, oraz że korzysta z następujących licencji:
3.1.1.

licencja pakietu Application Backup Client Add-on to DPF cell, per TB, 1 szt.
– (SB-A-APP-1T)

3.1.2.

licencja pakietu Operational Intelligence Foundation Package, Perpetual, 3
szt. – (CN-MNTSTPK-A)

3.1.3.

licencja pakietu Data Protection Foundation (DPF) edition capacity bundle,
limited Enterprise Feature Pack 1TB capacity, 5 szt. - (SB-C-DPF-1T)

3.1.4.

licencja pakietu Commvault Data Protection Advanced - Per TB, Capacity
License, Perpetual, Tier B (11-50), 8 szt. – (SB-C-DPA-1T)

3.1.5.

licencja pakietu Commvault VM Backup & Recovery Foundation – Per VM
(10 Pack), Solution Set, Perpetual, 5 szt. – (SB-cSIM-VF-10)

3.2. Przedmiotem zamówienia jest:
3.2.1. Zakup i dostawa wszystkich licencji, wymienionych w ust.3.1 oraz zrównanie
terminu ich obowiązywania z terminem nowych dodatkowo zakupywanych
licencji wymienionych w ust.3.2.2 na okres 12 miesięcy (tak, aby wszystkie
licencje kończyły się w tym samym terminie) lub równoważne.
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3.2.2. Zakup i dostawa nowych dodatkowych licencji :
3.2.2.1 12-miesięcznej licencji pakietu CV-BR-FT - CVLT Complete Backup &
Recovery, Per Front-End TB, Perpetual, wraz ze zdalnym wsparciem
producenta na okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczony od daty podpisania
protokołu odbioru (Support & Maintenance Subscription Notification of
software updates, product fixes and related enhancements. 7am to 7pm CET
access to the CommVault Technical Assistance Center (Monday through
Friday, not including holidays)) – 5 szt. lub równoważnych
3.2.2.2 12-miesięcznej licencji pakietu CV-BR-VM10 (ilość 5) - CVLT Complete
Backup & Recovery for Virtualized Environments, Per VM (10-Pack),
Perpetual wraz ze zdalnym wsparciem producenta na okres 12 (dwunastu)
miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru (Support &
Maintenance Subscription Notification of software updates, product fixes and
related enhancements. 7am to 7pm CET access to the CommVault Technical
Assistance Center (Monday through Friday, not including holidays)) - 5 szt.
lub równoważnych
3.2.2.3 12-miesięcznej licencji pakietu CV-BR-MB (ilość 5) - CVLT Complete
Backup & Recovery for Mailboxes & Cloud Apps, Per User, Perpetual wraz
ze zdalnym wsparciem producenta na okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczony
od daty podpisania protokołu odbioru (Support & Maintenance Subscription
Notification of software updates, product fixes and related enhancements. 7am
to 7pm CET access to the CommVault Technical Assistance Center (Monday
through Friday, not including holidays)) -5 szt. lub równoważnych
3.2.3 Nowe dodatkowo zakupione licencje obowiązywać będą przez okres 12
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, a licencje wymienione w
ust.3.1 będą zrównane do końca obowiązywania nowych dodatkowo
zakupionych licencji (tak, aby wszystkie licencje kończyły się w tym samym
terminie).
3.3. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zapewni wdrożenie,
sprzęt, migrację danych z systemu posiadanego przez Zamawiającego, wsparcie
techniczne na czas trwania umowy oraz autoryzowane szkolenie dla 8 administratorów
NCBR.
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W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne koszty wdrożenia
systemu ponosi Wykonawca.
3.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.6.

Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.7. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty
zawarcia umowy.
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 co potwierdzą przez złożenie wraz z
ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP (pkt 7.1.1. SIWZ).
5.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.2.1. którzy nie wykazali spełniania warunku określonego w pkt 5.1 niniejszego SIWZ,
5.2.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,
5.2.3.wobec których zachodzą przesłanki określone w pkt 6 SIWZ.
5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
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lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania
o udzielenie zamówienia.
5.5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.
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 ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243,
326.)) 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 (t.j. Dz. U. 2019 poz. 498).
7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw wykluczenia, określonych w pkt 5, Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
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.
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7.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1.3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę
w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
7.1.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
7.1.4.1.

dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia,

7.1.4.2.

dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa
w 7.4. SIWZ), określający w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony
w pkt 7.1.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.1.4.1. SIWZ
będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący
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Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego
treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.1.4.2. a)-c) SIWZ.
7.1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1, informacje o tych
podmiotach.
7.2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnego* na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument wymieniony w pkt 7.2.
powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, dokument wymieniony w pkt 7.2.. powyżej,
Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów;
7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporządzania oświadczenia służy Załącznik Nr 6
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2. powyżej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
*

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.

Strona 7 z 46

ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być
wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.4 powyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.2. powyżej, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile
są one aktualne.
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 7.2. powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
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internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta 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.
7.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,

że

nie

podlegają

wykluczeniu,

spełniają

warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7.11.W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca
winien złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie.
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
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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 lub za pomocą poczty
elektronicznej: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron jest
zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
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 lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: przetargi@ncbir.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.
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8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację
na stronie internetowej Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00
(słownie: pięć tysięcy 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 –11/19/PN”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu
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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 zakup oraz dostawę licencji na Środowisko Backupu
infrastruktury IT 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
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w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a)

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

b)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

c)

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

9.12 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 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, którego
oferta została wybrana jako 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.

oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

11.2.2. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 powyżej – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
11.3. Formularz oferty, Formularz cenowy, oświadczenia Wykonawcy 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 4-5 do SIWZ), treść
składanych oświadczeń powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia obowiązujących w niniejszym
postępowaniu.
11.5. Formularz oferty, formularz cenowy, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ,
zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6.1. SIWZ, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców
występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.7. SIWZ.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.12. SIWZ.
11.6. Formularz oferty, formularz cenowy, oświadczenie określone w pkt 7.1.1. SIWZ, a także
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
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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 7.2.6 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.
Uwaga
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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
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Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu składania ofert.

Koperta

powinna

być

oznaczona

nazwą

i

adresem

Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na dostawę
licencji Środowiska Backupu infrastruktury IT dla Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju” Oznaczenie sprawy: 11/19/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10
kwietnia 2019 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 10 kwietnia 2019 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. 10 kwietnia
2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 107.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu
do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert) zgodnie z opisem podanym w pkt 12 powyżej, oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika

prawo

osoby

podpisującej

informację

do

reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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) wartość netto - bez podatku VAT
2) cenę – 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 100%
Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru::

Liczba punktów =
cena brutto oferty najtańszej
cena brutto oferty badanej

x 100

Punkty w kryterium „cena oferty brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
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;
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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.
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, 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:
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19.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
19.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
19.3.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
19.3.34. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
19.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
19.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
19.3.7. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4 Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy i poinformuje o nim wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową. 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.
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19.8 O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
19.9 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
20 WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY
20.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia 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
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z zaznaczeniem: „Zabezpieczenie – 11/19/PN”
20.4.2. winnej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony
do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
20.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
20.6. Zamawiający 70% wysokości zabezpieczenia zwróci w terminie 30 dni
kalendarzowych 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 6 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
we wzorze umowy.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1. 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 nieprzekraczającej 144 000 euro.
22.2. 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.
23.

PODWYKONAWSTWO
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23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
23.2. 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.
23.3. 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.
23.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia
24.

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 iodo@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 11/19/PN na dostawę
licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR w trybie przetargu
nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 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.
25. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
25.1. zawarcia umowy ramowej;
25.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
25.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Strona 26 z 46

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 – spełnianie warunków oraz brak podstaw wykluczenia

5.

Załącznik 5 –Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

6.

Załącznik 6 - Wzór umowy
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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający informuje, iż posiada nr seryjny oprogramowania CommVault CommCell
ID:fc132, oraz że korzysta z następujących licencji:
1.1. licencji pakietu Application Backup Client Add-on to DPF cell, per TB, 1 szt. –
(SB-A-APP-1T)
1.2. licencji pakietu Operational Intelligence Foundation Package, Perpetual, 3 szt. –
(CN-MNTSTPK-A)
1.3. licencji pakietu Data Protection Foundation (DPF) edition capacity bundle, limited
Enterprise Feature Pack 1TB capacity, 5 szt. - (SB-C-DPF-1T)
1.4. licencji pakietu Commvault Data Protection Advanced - Per TB, Capacity License,
Perpetual, Tier B (11-50), 8 szt. – (SB-C-DPA-1T)
1.5. licencji pakietu Commvault VM Backup & Recovery Foundation – Per VM (10
Pack), Solution Set, Perpetual, 5 szt. – (SB-cSIM-VF-10)
2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1. Zakup i dostawa wszystkich licencji, wymienionych w pkt 1 oraz zrównanie terminu
ich

obowiązywania

z

terminem

nowo

dodatkowo

zakupywanych

licencji

wymienionych w ust.2.2 na okres 12 miesięcy (tak, aby wszystkie licencje kończyły
się w tym samym terminie) lub równoważne.
2.2. Zakup nowych dodatkowych:
2.2.1. 12-miesięcznej licencji pakietu CV-BR-FT - CVLT Complete Backup &
Recovery, Per Front-End TB, Perpetual, wraz ze zdalnym wsparciem producenta na
okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru
(Support & Maintenance Subscription Notification of software updates, product fixes
and related enhancements. 7am to 7pm CET access to the CommVault Technical
Assistance Center (Monday through Friday, not including holidays)) – 5 szt. lub
równoważnych
2.2.2. 12-miesięcznej licencji pakietu CV-BR-VM10 (ilość 5) - CVLT Complete
Backup & Recovery for Virtualized Environments, Per VM (10-Pack), Perpetual
wraz ze zdalnym wsparciem producenta na okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczony
od daty podpisania protokołu odbioru

(Support & Maintenance Subscription

Notification of software updates, product fixes and related enhancements. 7am to
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7pm CET access to the CommVault Technical Assistance Center (Monday through
Friday, not including holidays)) - 5 szt. lub równoważnych
2.2.3. 12-miesięcznej licencji pakietu CV-BR-MB (ilość 5) - CVLT Complete Backup
& Recovery for Mailboxes & Cloud Apps, Per User, Perpetual wraz ze zdalnym
wsparciem producenta na okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczony od daty podpisania
protokołu odbioru (Support & Maintenance Subscription Notification of software
updates, product fixes and related enhancements. 7am to 7pm CET access to the
CommVault Technical Assistance Center (Monday through Friday, not including
holidays)) -5 szt. lub równoważnych
2.3. Nowe dodatkowe zakupione licencje wymienione w ust. 2.2 obowiązywać będą przez
okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, a licencje wymienione w ust.
1 - będą zrównane do końca obowiązywania nowych dodatkowo zakupionych licencji.

UWAGA
1.

Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia
towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zamawiający posłużył się nazwą własną
producenta dla ułatwienia opisu przedmiotu, w oparciu o przesłanki art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

2.

Zaoferowane artykuły równoważne muszą być o parametrach wymaganych przez
Zamawiającego lub lepszych, oraz spełniać kryteria wymienione w ust. 3.

3.
Architektura rozwiązania
Lp. Wymagania
1.
2.

3.

Rozwiązanie musi reprezentować architekturę dwu lub trójwarstwową, taka
architektura pozwoli na elastyczną skalowalność rozwiązania bez względu na
dynamikę przyrostu danych.
Oprogramowanie nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być
profilowane pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych.
Niedopuszczalne jest aby funkcjonalności związane z zabezpieczaniem danych były
w jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta
urządzenia.
Jeśli system korzysta z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszą być
dostarczone i stanowić całość oferty, z tym iż licencje dla silnika bazodanowego
muszą pozwalać na zainstalowanie go: na serwerze fizycznym (minimum 2xCPU po
8 core), klastrze active-passive czy serwerze wirtualnym w środowisku Vmware i
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Hyper-V.
Licencje muszą pozwalać na stworzenie dla serwera zarządzającego rozwiązania
wysokodostępnego z czasem przełączenia nie dłuższym niż 15 minut. Jeśli do
stworzenia takowego rozwiązania potrzebne są licencje replikacyjne, klastrowe,
współdzielona przestrzeń dyskowa to muszą zostać zaoferowane. Dostawca zapewni
niezbędne licencje w tym zakresie.
Rozwiązanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

System musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera
zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów.
System musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych –
funkcjonalność ta musi być częścią oprogramowania.
Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość
definiowania/ograniczania pasma dla transferu danych – funkcjonalność ta musi być
dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie.
System musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem przechowywania
długoterminowego.
System musi pozwalać na zarządzanie całością działania systemu (backup,
archiwizacja) z jednej konsoli.
Do zarządzania systemem musi być dostępna konsola administracyjna uruchamiana
poprzez przeglądarkę internetową (minimum Internet Explorer lub Firefox) – w pełni
funkcjonalne zarzadzanie systemem poprzez interfejs WEB.
Agenci systemu muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden
port TCP/IP, celem zabezpieczenia komunikacji z środowisku typu DMZ.
Komunikacja agentów systemu z serwerami musi odbywać się w sposób
zaszyfrowany – konfiguracja tego typu transferu nie może powodować konieczności
instalowania dodatkowego oprogramowania.

Deduplikacja
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wymagania
System musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw.
deduplikacja. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być
wykonywana online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi
być realizowana poprzez oprogramowanie systemu na dowolnym sprzęcie czy to w
warstwie serwera systemu czy klienta. Pojedynczy serwer systemu musi
umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji minimum do 150 TB
(rozbudowa do tej wielkości może nastąpić tylko poprzez dodanie dodatkowych
dysków lub kolejnej półki na dyski).
Włączenie funkcjonalności deduplikacji na kliencie musi być możliwe dla różnych
systemów operacyjnych: Windows, Linux, Unix.
Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji
dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera systemu.
Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane ale i
archiwizowane, przy czym wielkość bloku nie może być większa niż 128KB.
System musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna)
dla danych czy to z backupu czy archiwizacji.
System musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji
przesyłając jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu
backupu czy archiwizacji). A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być
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wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana
i zarządzana z poziomu systemu.
Proces przesyłania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia
dodatkowej kopii danych nie może być zależny od warstwy sprzętowej.
System musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej
dostępności (minimum na dwóch serwerach) w taki sposób, aby awaria
pojedynczego serwera nie powodowała utraty możliwości deduplikacji i
odtwarzania danych.
Na jednym serwerze systemu (na jednej instancji systemu operacyjnego) może być
zainstalowane minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalające zwiększyć
skalowalność systemu.

7.
8.

9.

Bezpieczeństwo
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Wymagania
System musi zapewniać dostęp zintegrowany z usługą katalogową, minimum to
Active Directory, a więc tak zwany „single sign on” – pojedyncze logowanie:
użytkownik po zalogowaniu do domeny AD, nie potrzebuje wykonywać następnego
logowania aby zarządzać systemem poprzez konsolę administracyjną
System musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie
działań użytkowników. Z tym, że delegowanie uprawnień musi pozwalać na
przydział uprawnień per serwer czy grupa serwerów, przydział uprawnień musi
pozwalać na definiowanie uprawnień dla grup użytkowników z domeny AD.
System musi pozwalać na zarządzanie z wykorzystaniem linii poleceń z tym, że
uruchomienie jakiejkolwiek komendy/polecenia musi zostać poprzedzone
koniecznością zalogowania (autentyfikacji) do systemu, funkcjonalność musi
dotyczyć dowolnej platformy (minimum Windows/Linux) i nie może polegać na
konieczności instalowania czy konfigurowania dodatkowych komponentów np.
SSH.
Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem systemu musi opierać się na
certyfikatach.
System musi posiadać funkcjonalność blokowania danych do odczytu dla
administratora, to znaczy, że administrator systemu nawet mając pełne uprawnienia
nie może odtworzyć danych, jeśli nie jest ich właścicielem.
Szyfrowanie danych musi pozwalać na wybór algorytmu (minimum dwa algorytmy)
także dla danych deduplikowanych na kliencie systemu.
Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania:
szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i
szyfrowanie tylko transmisji pomiędzy klientem backupowym a serwerem
System musi pozwalać na integrację z zewnętrznymi repozytoriami do
przechowywania kluczy szyfrujących

Raportowanie i alertowanie
Lp.
1.

Wymagania
System musi posiadać rozbudowany system powiadamiania o zdarzeniach poprzez
email.
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2.

System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów,
minimalny zestaw dostępnych raportów to:
raport zmian/wzrostu środowiska systemu,
raport wykorzystania licencji,
raport wykonanych zadań backupowych.

3.

System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania dowolnych raportów do
wybranych użytkowników poprzez email.
System musi mieć możliwość automatycznego zapisywania raportów w formacie
minimum: PDF i HTML.
System musi pozwalać na definiowanie alertów per zadanie backupowe lub zadanie
odtwarzania danych, minimalny zakresy definiowalnych kryteriów to:
Czas zadania dłuższy niż zadany
Ilość danych większa niż ….
Ilość danych mniejsza niż ….
Ilość nie zbackupowanych plików większa niż
Ilość nie zbackupowanych plików większa niż …%
Wielkość backupowanych danych większa niż …

4.
5.

6.

Notyfikacje alertów muszą być wysyłane minimum poprzez mail.
Dodatkowe wymogi dla bezpieczeństwa
Lp.

1.
2.

Wymagania
System musi zapewniać funkcjonalność wznawiania zadań backupowych.

8.

System musi zapewniać funkcjonalność równoległego wykonywania kopii danych
backupowanych – inline copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta)
na minimum dwa docelowe urządzenia przechowywania danych.
System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma
równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym, iż agent
systemu równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków
automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane. Funkcjonalność ta musi
być dostępna dla dowolnych typów danych: backup plikowy, bazodanowy.
Funkcjonalność multistreamingu musi być dostępna dla deduplikacji bez względu
czy następuje na kliencie czy na serwerze systemu.
Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania kopi bezpieczeństwa pełnego,
przyrostowego, różnicowego oraz syntetycznego.
System musi oferować funkcjonalność backupu blokowego, polegającego na tym,
iż agent buduje własną bazę zmian bloków danych, przez co backup przyrostowy
nie wymaga odczytu całych plików tylko zmienionych bloków wielokrotnie
przyspieszając kopie bezpieczeństwa. Funkcjonalność ta musi być dostępna
minimum dla kopi bezpieczeństwa danych plikowych.
System musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych
przez LAN, możliwość wykorzystania szyfrowania i kompresji musi być dostępna
w dowolnej kombinacji.
System ma realizować procesy kopi bezpieczeństwa oraz odzyskiwania danych.

9.

System ma umożliwić tworzenie zadań kopi bezpieczeństwa w oparciu o kalendarz.

10.

System musi posiadać (jako opcja) zintegrowane w systemie mechanizmy
indeksowania pełnokontekstowego i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny

3.

4.
5.
6.

7.
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11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

podlegać dane backupowane i archiwizowane.
System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonanych kopii.
System powinien umożliwiać wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore
dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie musi być dostępne minimum dla
systemów Windows (w tym dla Windows Serwer 2012) oraz Linux.
System musi umożliwiać integrację z mechanizmami kopii migawkowych
czołowych producentów pamięci masowych minimum: HDS, Dell, HP, NetApp,
EMC, IBM, z tym że takowy backup sterowany przez system a wykonywany przez
daną macierz dyskową musi być dostępny nie tylko dla zasobów plikowych ale i
aplikacji, minimum: Vmware, Hyper-V, MS SQL, Exchange, MySQL, Oracle,
PostgreSQL – zarządzanie kopiami migawkowymi musi odbywać się z konsoli
administracyjnej systemu backupowego, a integracja zarządzania nie może odbywać
się na bazie skryptów.
Dla producentów: NetApp, EMC i HDS system musi umożliwiać nie tylko
integrację z mechanizmami tworzenia kopii migawkowych (tzw. Snapshot) ale musi
integrować się także z mechanizmami replikacyjnymi, a więc sterować replikami
wykonywanymi przez macierze.
System musi posiadać możliwość wykonywania kopii oraz archiwów na urządzenia
dyskowe.
System powinien umożliwiać obsługę urządzeń składowania danych w chmurze,
minimum: Azure.
System musi umożliwiać odtwarzanie danych plikowych pomiędzy systemami
operacyjnymi np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows.
System musi pozwalać na odtwarzanie tylko samych uprawnień do plików.
System musi umożliwiać odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu (tzw.
ACL).
Możliwość odtwarzania i backupu danych poprzez protokół NFS.

Środowisko fizyczne
Lp.
1.
2.
3.

Wymagania
System musi posiadać wbudowany mechanizm tworzenia kopii otwartych plików
na platformie Windows i Linux.
System musi wspierać wykonanie kopii na systemach klasy Linux i Unix
System musi wspierać funkcjonalność odtwarzania fizycznego serwera do
środowiska wirtualnego, przynajmniej dla serwera Windows do środowiska
Vmware.
System musi umożliwiać uruchamianie skryptów na backupowanych systemach
przed i po backupie, z tym iż musi posiadać mechanizm definiowania konta
użytkownika, na którym te skrypty byłyby uruchamiane. Mechanizm ten musi być
centralnie zarządzany poprzez konsolę administracyjną. Niedopuszczalna jest
konieczność np. zmiany konta serwisowego dla danego agenta – konta serwisowe
muszą być centralnie definiowane i zarządzane.

4.

Środowisko wirtualne
Lp.

Wymagania
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1.

System musi wspierać rozwiązania wirtualizacyjne minimum: VMware, Hyper-V
to znaczy musi posiadać dedykowanego agenta do backupu minimum całej
maszyny wirtualnej bez konieczności instalowania agenta wewnątrz maszyny.
System musi wspierać wersje środowisk VMware 5.5, 6.0, 6.5 poprzez integrację
np. z vStorage API – backup i odtwarzanie danych musi być możliwe poprzez sieć
LAN.
System musi wspierać środowisko Hyper-V dla:
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Hyper-V Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

2.
3.

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

10.
11.

System w kontekście platform VMware w przypadku kopii pliku VMDK musi
wspierać granularne odtwarzanie pojedynczych plików.
System musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki
backupu nowych maszyn wirtualnych.
System musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii
zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie maszyny wirtualnej – minimum
dla Vmware.
System musi umożliwiać odtworzenie z backup’owanej maszyny wirtualnej
VMware na środowisko Hyper-V.
System musi umożliwiać rozbudowę o moduł do zarządzania cyklem życia
maszyn wirtualnych (włącznie z możliwością archiwizacji maszyn) co najmniej
dla VMware.
Rozwiązanie musi w łatwy sposób skalować się horyzontalnie i wertykalnie
umożliwiając łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury
informatycznej. Rozbudowa nie może zakłócać bieżącej pracy systemu tworzenia
kopii bezpieczeństwa.
System musi wspierać mechanizm CBT (change block tracking) minimum dla
Vmware i Hyper-V.
System musi umożliwiać konwersję do maszyny wirtualnej w chmurze, minimum
wsparcia to: Vmware do Azure

Aplikacje i bazy danych
Lp.
1.

2.
3.

Wymagania
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MS SQL,
MySQL, Postgress, Oracle na dowolnej platformie systemu operacyjnego
(Windows/Linux/Unix) poprzez dedykowanego agenta bazodanowego, transfer
danych musi odbywać się bez pośredniczenia dysków, a więc transfer danych z
agenta bazodanowego bezpośrednio do serwera backupowego celem zapisu na dany
nośnik.
Odtwarzanie danych z backupu bazodanowego (MS SQL, Oracle, MySQL,
PostgreSQL) musi odbywać się poprzez konsolę administracyjną bez konieczności
konfigurowania skryptów.
Konfiguracja agentów backupowych dla: MS SQL, Oracle, MySQL musi odbywać
się poprzez interfejs graficzny, jakakolwiek modyfikacja zasobów do backupu (np.
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dodanie nowej bazy) nie może powodować konieczności modyfikacji skryptów czy
to dla backupów planowanych czy wykonywanych na żądanie.
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco Active Directory, a następnie
odzyskania pojedynczych obiektów AD wraz z hasłami użytkowników.
System musi umożliwiać odtwarzanie backupu wykonywanego online
dedykowanym agentem do pliku celem późniejszego odtwarzania bez udziału
systemu. Funkcjonalność ta musi być dostępna minimum dla MS SQL, Oracle i
Exchange.
System musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych tabel przynajmniej dla Oracle,
PostgreSQL, MySQL, MS SQL
Automatyczny backup logów transakcyjnych dla baz danych w oparciu o procent
wolnego miejsca na systemie plikowym, przynajmniej dla Oracle, MS SQL.
Dla MS SQL możliwość skonfigurowania rozszerzenia pozwalającego backupować
i odtwarzać bazy bezpośrednio z konsoli Management Studio
Możliwość (jako opcja) archiwizacji danych z baz Oracle do plików XML.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Dodatkowe wymogi dla archiwizacji
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Wymagania
Zamawiający rozumie archiwizację danych jako proces przenoszenia zasobów
plikowych lub pocztowych do archiwum (repozytorium dyskowe lub taśmowe) z
pozostawieniem skrótów lub bez ich pozostawiania.
Rozwiązanie musi pozwalać na archiwizację danych z możliwością pozostawiania
znaczników
na
zasobach
produkcyjnych
dla
zasobów
plikowych
Windows\Linux\Unix, archiwizacja musi korzystać z tej samej architektury systemu
co backup i korzystać z tego samego repozytorium danych.
Oprogramowanie musi wspierać archiwizację zgodnych z wyznaczonymi
kryteriami danych z systemów produkcyjnych na inne tańsze pamięci masowe.
Mechanizm ten pozwoli na zmniejszenie ilości danych na systemach
produkcyjnych.
Oprogramowanie musi obsługiwać strategię wielowarstwowego aktywnego
archiwum. Na przykład, umożliwiać przenoszenie zarchiwizowanych plików lub
wiadomości pomiędzy różnorodnymi urządzeniami pamięci masowej, w sposób
zautomatyzowany przez politykę do wykonania krótko, średnio i długoterminowych
okresów retencji, przy zachowaniu przejrzystego jednokrokowego odzyskiwania dla
użytkowników końcowych.
System musi umożliwiać deduplikację danych archiwizowanych na poziomie
bloków w celu redukcji ilości przestrzeni na dyskach fizycznych. Oprogramowanie
musi umożliwiać globalną deduplikację dla archiwizacji i kopii zapasowych w celu
minimalizowania zużycia pamięci masowej.
Deduplikacja danych archiwizowanych musi odbywać się online
Oprogramowanie musi zapewniać jednokrokowy przezroczysty dostęp
użytkowników do danych archiwalnych.
Oprogramowanie musi zapewnić opcję umożliwiającą weryfikację danych w celu
zapewnienia, że dane są archiwizowane w sposób spójny i jest możliwe ich
odzyskanie.
Funkcjonalność odczytywania danych połączona z zamianą danych na skróty musi
pozwalać na tworzenie pełnej kopii danych poprzez mechanizm nazywany
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10.

„incremental forever” lub „synthetic full”.
Oprogramowanie
musi
umożliwiać
archiwizacyjnych i odtworzeniowych.

raportowanie

wszystkich

zadań

4 .W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego należy zaoferować komplet
równoważnych licencji do licencji, które Zamawiający już posiada oraz do tych które są
przedmiotem tego zamówienia. Zamawiający wymaga rocznego wsparcia producenta do
oferowanych licencji równoważnych.
5. Wraz z oprogramowaniem równoważnym należy dostarczyć urządzenia, na których
oprogramowanie zostanie zainstalowane i będzie przetrzymywało kopie danych. Urządzenia
muszą być kompatybilne z proponowanym oprogramowaniem i zapewniać odpowiednią
wydajność i przestrzeń użytkową.
6. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przeprowadzenia testów funkcjonalnych
proponowanego rozwiązania równoważnego. Testy odbędą się do 5 dni roboczych od wyboru
najkorzystniejszej oferty i potrwają maksymalnie 3 dni robocze. Za przeprowadzanie testów
odpowiedzialny będzie Wykonawca, który dostarczy potrzebne licencje i urządzenia na testy
oraz zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie. Zamawiający wskaże Wykonawcy, które
funkcjonalności chce przetestować. Podstawą do podpisania umowy będzie podpisany protokół
poprawnie wykonanych testów. Umowa nie zostanie podpisana jeżeli oprogramowanie nie
przejdzie poprawnie testów funkcjonalnych.
7. Zamawiający wymaga usługi wdrożenia systemu w ciągu 14 dni roboczych od podpisania
umowy. Wdrożenie będzie przeprowadzane w dni robocze i nie może mieć wpływu na działanie
systemów produkcyjnych.
8. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający wymaga
dostarczenia voucherów na szkolenie dla 8 osób z oferowanego oprogramowania. Szkolenie
musi być szkoleniem certyfikowanym przez producenta oprogramowania i trwać nie krócej niż
5 dni roboczych. Szkolenie musi zostać zrealizowane w maksymalnie 60 dni od podpisania
umowy. Szkolenie musi odbyć się w języku polskim i zostać zorganizowane na terenie Polski.
Wszystkie kwestie finansowe związane z zakwaterowaniem uczestników szkolenia w innym
mieście zostaną pokryte przez Wykonawcę. Wykonawca może również przeprowadzić
szkolenie na terenie Warszawy bez zakwaterowania. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.
9. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający wymaga rocznego
wsparcia powdrożeniowego od Wykonawcy w konfiguracji i administracji systemem kopii
zapasowych. Wsparcie będzie realizowane w dni robocze w godzinach 8-17
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10.Koszt cyklu życia jest jednakowy dla każdego z oferowanych i spełniających kryteria
przedmiotów i prezentuje się następująco:
Transport - Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotów do siedziby zamawiającego drogą
elektroniczną (email) na koszt Wykonawcy
Naprawa - przedmioty objęte są gwarancją producenta i nie dotyczą dostawcy
Modernizacja - występuje jako uaktualnienie oprogramowania i jest dostarczane przez
producenta, dla dostawcy nie występuje
Utrzymanie - ze względu na ryczałtowe koszty energii ponoszone przez Zamawiającego, koszty
utrzymania są takie same dla wszystkich
Wycofanie - nie występuje, może być zastępowany nowym oprogramowaniem Usuwanie - nie
występuje przy zakupie licencji oprogramowania
Koszty badań, rozwoju, projektowania przemysłowego, testowania i produkcji są
uwzględnione przez producenta oprogramowania w cenie oferowanego produktu.
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Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
E-MAIL
………………...……………

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

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na dostawę licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR.
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji na
Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR. (11/19/PN), oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ zamówienia za cenę1:
Wartość netto oferty: ………..………………………………………………………………
słownie złotych: ………………………………………………………………………………
Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
Cena brutto oferty:
……………............……………………………………………………………
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słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………
1

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek

VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, 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 5 000,00 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.

10. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą : TAK/NIE
11. Informuję, iż dokument, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ jest dostępny w formie
elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem
internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
12. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
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13. Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty
1) nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*.
2) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług†. Powyższy obowiązek
podatkowy będzie dotyczył …………….6 objętych przedmiotem zamówienia, a
ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....7 zł.
14. 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 .* *
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 NCBiR) z siedzibą w
Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane
…/wymienić dane osobowe np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej będą
przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
15. 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

*

4

6
7

Niepotrzebne skreślić

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.
Wpisać dostawę/dostawy, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.
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** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 3
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY

Zakup oraz dostawa licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR (11/19/PN)
ilość
Lp.

Produkt

Wartość

Nazwa producenta, model lub symbol lub

jednostkowa

numer katalogowy1

pozycji

Stawka VAT %

Cena oferty netto kol. 4

Cena oferty brutto

x kol. 5

kol. 6 x kol. 7 PLN

7

8

netto PLN
1

2

3

4

5

6

1

………….szt.

……….. zł

….. % VAT

2

………….szt.

……….. zł

….. % VAT

3

………….szt.

……….. zł

….. % VAT

4

………….szt.

……….. zł

….. % VAT

5

………….szt.

……….. zł

….. % VAT

6

………….szt.

……….. zł

….. % VAT

7

………….szt.

……….. zł

….. % VAT

8

………….szt.

……….. zł

….. % VAT

……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
Razem cena oferty
netto:……………. zł

1

……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
……….. zł
Razem cena oferty
brutto:……………. zł

……………………………….

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Opis ma pozwolić Zamawiającemu zidentyfikować produkt w celu zweryfikowania jego specyfikacji technicznej.
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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.

1

Opis ma pozwolić Zamawiającemu zidentyfikować produkt w celu zweryfikowania jego specyfikacji technicznej.
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Załącznik nr 4
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE *
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na zakup oraz dostawę licencji na Środowisko
Backupu infrastruktury IT dla NCBR;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oraz
dostawę licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR na podstawie art. 24 ust.
1 i 5 pkt 1 uPzp;
lub†
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.:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…..
* 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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(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
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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