ZATWIERDZAM
Grzegorz Mroczek
Dyrektor Działu Bezpieczeństwa

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z
kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług.
Nr postępowania 56/20/PN/N

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

Osoba upoważniona do kontaktów :
Jakub Wojtkowski

ul. Nowogrodzka 47a

przetargi@ncbr.gov.pl

00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2.4. 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. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z
kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług, z fizyczną dostawą wniesieniem i
instalacją w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

3.2.

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

3.3.

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

3.4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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3.6.

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

3.7.

Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia
zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę.

3.8.

Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000-3 Urządzenia sieciowe
31213300-5 Szafy kablowe
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa Systemu w terminie wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty, a nie później niż
do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie usługi gwarancyjnej dla dostarczonej infrastruktury bezpieczeństwa przez okres 36
miesięcy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
5.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.2.1.

którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,

5.2.2.

wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, o
których mowa w pkt 6 SIWZ.

5.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.3.1.
a)

zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
Wykonawca winien wykazać, iż w ciągu 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy – w tym okresie, przed terminem otwarcia ofert wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, co najmniej 2 dostawy elementów
infrastruktury IT, obejmujące co najmniej macierze, szafy i przełączniki, o wartości
zamówienia co najmniej 150 000 zł brutto każda.

5.4. 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.
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5.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.6. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw z różnych umów w celu uzyskania wartości
minimalnej.
5.7. 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;
5.8. W przypadku, gdy wartość zamówienia 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.
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 2019 r. poz. 234, 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
DOSTARCZYĆ
WARUNKÓW

O

OŚWIADCZENIACH

WYKONAWCY
UDZIAŁU

W

W

I

CELU

DOKUMENTACH,

JAKIE

POTWIERDZENIA

POSTĘPOWANIU

ORAZ

BRAK

MAJĄ

SPEŁNIANIA
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:
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7.1.1.

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym odpowiednio
w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

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 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, o ile są
znane.
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. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP;
7.2.2. Wykaz dostaw wykonanych, 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, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz,
którego była świadczona usługa oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 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
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a. wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. powyżej,
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
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 4 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1. powyżej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 7.4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem

sądowym,

administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego

lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminie analogicznym,
jak wskazany w pkt 7.4 powyżej.
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 7.2.1. 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.
7.7. 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. 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.
7.9. 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.
7.10. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca winien
złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie.
W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej Wykonawcy winni przedłożyć oryginał
pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub kopii
pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznie przez notariusza.
Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy.
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7.11. 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 lub za pomocą poczty elektronicznej:
przetargi@ncbr.gov.pl. Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające
zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zaleca się komunikację za pomocą poczty elektronicznej.
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 informacje 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.
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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 56/20/PN/N zakup oraz
wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz
usług.
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
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.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Oferta w formie papierowej 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 zakup oraz
wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji
oraz usług”. Nr postępowania 56/20/PN/N” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
26.11.2020 r. godz. 13:00”.
11.2. 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)
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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.
11.3. Oferta w formie elektronicznej powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps,
.odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy
złożyć w oryginale.
11.4. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.4.1. Formularz oferty– do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;
11.4.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;
11.4.3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
11.5. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
11.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza oferty (Załącznik nr 2),
zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków, treść składanych
oświadczeń powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym
postępowaniu.
11.6.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
11.6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11.7. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. 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 poniższe warunki, określone w art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.:
ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
oraz
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji,
albo
nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
w 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.
11.8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w:
11.8.1. - oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty
11.8.2. - oddzielnym pliku oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.
11.9. 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.
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11.10.Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.10.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
11.10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.10.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.11.Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1.

W przypadku ofert w wersji papierowej oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w
punkcie przyjęcia przesyłek. Ze względu na sytuację epidemiczną zaleca się, aby nie składać
ofert na ostatnią chwilę.

12.2.

Oferty w wersji elektronicznej składane są za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/)

z

zachowaniem

postaci

elektronicznej

w

jednym

z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć
w oryginale. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
12.3.

Dokumenty składane w wersji elektronicznej należy przekazać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.

12.4.

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

12.5.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy
MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej wynosi 10 MB.

12.6.

Za datę przekazania oferty w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
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12.7.

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

12.8.

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

12.9.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017
r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

12.10.Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się z Regulaminem korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminem ePUAP. W związku z powyższym złożenie ofert w sposób niezgodny
z Regulaminem (np. podwójne zaszyfrowanie) może spowodować brak możliwości odczytania
oferty, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający
potraktuje ofertę, jako nie złożoną skutecznie.
12.11.Urząd Zamówień Publicznych zaleca, żeby Wykonawca zwracał uwagę na to, czy ID
postępowania, które wpisuje do aplikacji do szyfrowania, zgadza się z kluczem publicznym.
12.12.W celu prawidłowego użycia pary kluczy do szyfrowania i deszyfrowania, oferta musi zostać
zaszyfrowana tylko jeden raz. Podczas szyfrowania oferty system generuje hash pliku
połączony z wygenerowanymi kluczami. W momencie podwójnego zaszyfrowania oferty,
system miniPortal dostaje informację o hashu pliku wyłącznie zaszyfrowanego pliku po raz
ostatni, który jest wysyłany poprzez formularze do złożenia, wycofania lub zmiany oferty. Przy
odszyfrowaniu Aplikacja „sczytuje” tylko ten ostatni hash pliku. W związku z powyższym
brak jest możliwości otwarcia podwójnie zaszyfrowanej oferty.
12.13.Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2020 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
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12.14.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert w wersji papierowej ma
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową,
czy kurierską.
12.15.Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 26.11.2020 r. o godz.
13:00 w siedzibie Zamawiającego.
12.16.Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.17.Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie, w przypadku oferty składanej w wersji papierowej.
12.18.Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania
ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”.
12.19.Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.20.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
w wersji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
12.21.O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. (art. 84 ust. 2
ustawy PZP).
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
13.2. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ poda całkowitą wartość
za wykonanie zamówienia.
13.3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny za wszystkie
elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola w tabeli w Formularzu oferty.
13.4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy
i nie będą podlegały zmianom, ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
13.5. Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
13.6. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się
cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
13.6.1. cenę netto - bez podatku VAT,
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13.6.2. cenę brutto – łącznie z podatkiem VAT,
13.6.3. stawkę podatku VAT.
13.7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
13.8. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku
VAT.
13.9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku

Wykonawca,

składając

ofertę,

jest

zobligowany

poinformować

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

DOTYCZĄCE

WALUT

OBCYCH,

W

JAKICH

MOGĄ

BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
14.1.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.

14.2.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Przy ocenie ofert zostaną
uwzględnione następujące kryteria
Kryterium

Waga

Cena

60%

Termin realizacji zamówienia

40%

Podane w tabeli wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:
jeden % = jeden pkt
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15.1.1. W ramach kryterium cena – waga 60% (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z
najniższą ceną brutto, uzyska 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości
proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
C = (najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert) / (cena brutto ocenianej oferty)
x 60
15.1.2. W ramach kryterium Termin realizacji zamówienia– waga 40% (wskaźnik oznaczony,
jako „T”) – Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Punkty
w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
T = (najkrótszy termin realizacji spośród ocenianych ofert) / (termin realizacji
ocenianej oferty) x 40
15.1.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta (wskaźnik LP) będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C” i „T”.
LP = C + T
Oferta o najwyższej liczbie punktów (LP) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
15.2. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
15.3. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawi taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
16. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
16.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
16.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – 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;
16.1.2. 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;
16.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
16.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
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17. 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
17.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
17.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
17.3.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
17.3.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
17.3.4. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
17.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
17.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
17.3.7. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie
krótszy niż 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.
17.5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów
w sprawach realizacji umowy;
17.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
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17.7. terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub drogą mailową.
17.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
17.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
19.1.

Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi

Załącznik Nr 5 SIWZ.
19.2.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze

umowy.
20. POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
20.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej
139 000 euro.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
21. PODWYKONAWSTWO
21.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
21.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców.
21.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
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w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
21.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia
22. 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:
1.

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

2.

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

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup

oraz

wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji
oraz usług w trybie przetargu nieograniczonego;
4.

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;

5.

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;

6.

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;

7.

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

8.

posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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8.3. 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 ***;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9.

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

23. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
23.1.

zawarcia umowy ramowej;

23.2.

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

23.3.

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik 2 – Formularz oferty

3.

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.

Załącznik 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

5.

Załącznik nr 5 –Istotne postanowienia umowy

6.

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu dostaw
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Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych
urządzeń, licencji oraz usług
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z
kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług z fizyczną dostawą i instalacją w siedzibie
Zamawiającego.

Do poniższej konfiguracji Zamawiający ma w planie na 2021 rok zakup min. 3 szt. serwerów
rack (2xRJ45 GbE oraz 4xSFP+ 10GbE), UPS wraz z listwami PDU , oprogramowania do
tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi oraz oprogramowanie wirtualizacyjne. Wyżej
wymienione serwery będą instalowane w oferowanej szafie rack.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia mieści się:
1.1

Dostawa i instalacja urządzeń:
a.

macierzy dyskowych;

b.

przełączników szkieletowych;

c.

szafy rack 42U;

d.

akcesoriów niezbędnych do uruchomienia infrastruktury (np. okablowanie
macierz-przełączniki, okablowanie zasilające).
Urządzenia (1.1.a-1.1.b) muszą zostać zainstalowane w oferowanej szafie rack
(pkt 1.1.c)

1.2

Dostawa niezbędnych licencji i oprogramowania do oferowanej infrastruktury jeśli
funkcjonalności infrastruktury wymagają tych licencji i oprogramowania.

1.3

Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego producenta elementów infrastruktury
(punkty od 4.1 do 4.5) świadczona przez okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania
bez uwag protokołu odbioru.
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1.4

Gwarancja Producenta elementów infrastruktury (punkty od 4.1 do 4.4) świadczona
przez okres 36, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

2. Wymagania dotyczące dostawy infrastruktury, oprogramowania oraz licencji:
2.1

Dostawa musi zostać zrealizowana zgodnie z terminem wskazanym w ofercie
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy.

2.2

Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi
Wykonawca.

2.3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagany sprzęt, oprogramowanie oraz
licencje pochodzące z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale
sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych
świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski.

2.4

Dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, aplikacji, modułów, wymaganych
do

zbudowania

zaoferowanej

infrastruktury,

zgodnie

z

wymaganymi

funkcjonalnościami oraz specyfikacją Zamawiającego.
2.5

Dostawa, instalacja, licencji wymaganych do poprawnej pracy Rozwiązania, zgodnie
z wymaganymi funkcjonalnościami opisanymi w specyfikacji.

2.6

Dostarczone do Zamawiającego licencje muszą być w postaci wygenerowanych na
stronie producenta plików licencyjnych lub w formie wygenerowanych i przesłanych
emailem przez Wykonawcę plików.

3. Wymagania dot. zakresu usług
3.1

Instalacja urządzeń w oferowanej szafie rack.

3.2

Świadczenie wsparcia technicznego producenta elementów infrastruktury (punkty od
4.1 do 4.5) świadczona przez okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bez uwag
protokołu odbioru.

3.3

Gwarancja producenta elementów infrastruktury (punkty od 4.1 do 4.5) świadczona
przez okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

4. Wymagania dot. urządzeń
4.1 Macierz dyskowa na potrzeby wirtualizacji – 1 szt.
Nazwa komponentu

Wymagalne minimalne parametry techniczne
Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie
2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack z możliwością

Obudowa

instalacji minimum 24 dysków 2.5” (SFF).
Macierz musi posiadać architekturę modułową umożliwiającą rozbudowę
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macierzy o dodatkowe pułki dyskowe.
Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy
zasilania i chłodzenia zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez
ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie
(zasilania lub chłodzenia).
Dwa kontrolery iSCSI (NAS) posiadające łącznie minimum cztery porty
SFP+ 10GbE, pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy
Kontrolery

zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10. Minimum 4GB na kontroler, pamięć
cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk
lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h
w razie awarii.
Zainstalowane 24 dyski :
8 x 800GB 12G SAS Mixed Use SFF 2.5” każdy,
16 x 900GB 12G SAS 15K SFF 2.5” każdy.


Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych
dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum
96 dysków SFF SAS, SSD, NLSAS oraz SED dostępnych w
ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków
w obrębie macierzy oraz półki. Jeżeli taka funkcjonalność
wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z

Dyski twarde

macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej
macierzy;


Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy
muszą być wykonane są w technologii hot-plug,



Macierz musi obsługiwać dyski hot-plug SSD i HDD wyposażone
w porty SAS 12Gb/s zainstalowane w dowolnym module
rozwiązania.



Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych
umożliwiających wykonanie minimum 512 kopii migawkowych –
jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji to należy je

Inne wymagania

dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej
dla oferowanej macierzy;


Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie minimum 512
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woluminów tzw. LUN;


Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania
wewnętrznego, kontrolerów RAID i dysków bez konieczności
wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek
logicznych iSCSI dla podłączonych serwerów;



Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez
wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w
macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie
rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę
dyskową;



Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie
wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości
dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerami) dla
połączeń iSCSI;



Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów
Reclamation, Thin Rebuild;



Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli
przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych
o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków
fizycznych zainstalowanych w macierzy. Jeżeli taka
funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je
dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności
dyskowej oferowanej macierzy;



Wsparcie dla asynchronicznej replikacji. Jeżeli taka
funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je
dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności
dyskowej oferowanej macierzy.



Macierz dyskowa musi posiadać dedykowane minimum 2
interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością

Zarządzanie

minimum 100Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem
zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy;
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Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym
macierzą musi odbywać się w trybie graficznym np. poprzez
przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym, a zdalne
zarządzanie macierzą odbywać się bez konieczności instalacji
żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora.

Wsparcie

Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS
Windows Server 2019, VMWare 7.0.


Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem
reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię
telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde

Gwarancja

pozostają własnością Zamawiającego. Możliwość rozszerzenia
gwarancji producenta do siedmiu lat;


Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez
ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Dokumentacja

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej
infrastruktury oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


Wymagania w zakresie
instalacji i konfiguracji

Montaż macierzy w szafie rack w pomieszczeniu udostępnionym
przez Zamawiającego;



Fizyczne podłączenie urządzeń do przełączników;



Dołączone minimum cztery sztuki kabli SFP+ to SFP+ 10GbE do
łączenia bezpośredniego o długości min. 3m oraz niezbędne
moduły SFP+ kompatybilne z urządzeniem i przełącznikami;

Wyposażenie dodatkowe

Zamawiający dopuszcza kompatybilne z macierzami i
przełącznikami okablowanie DAC.


Niezbędne kable zasilające.

4.2 Macierz na potrzeby kopii zapasowych – 1 szt.
Nazwa komponentu

Wymagalne minimalne parametry techniczne
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Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie
2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack z możliwością
instalacji minimum 12 dysków 3.5” (LFF).

Obudowa

Macierz musi posiadać architekturę modułową umożliwiającą rozbudowę
macierzy o dodatkowe pułki dyskowe.
Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy
zasilania i chłodzenia zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez
ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie
(zasilania lub chłodzenia).
Dwa kontrolery iSCSI (NAS) posiadające łącznie minimum cztery porty
SFP+ 10GbE, pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy

Kontrolery

zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10. Minimum 4GB na kontroler, pamięć
cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk
lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h
w razie awarii.


Zainstalowane 12 dysków: 12 x 10 TB 12G SAS 7,2K RPM LFF
3.5” każdy.



Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych
dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum
48 dysków LFF SAS, SSD, NLSAS oraz SED dostępnych w
ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków
w obrębie macierzy oraz półki. Jeżeli taka funkcjonalność
wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z

Dyski twarde

macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej
macierzy;


Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy
muszą być wykonane są w technologii hot-plug;



Macierz musi obsługiwać dyski hot-plug SSD i HDD wyposażone
w porty SAS 12Gb/s zainstalowane w dowolnym module
rozwiązania.

Inne wymagania



Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie minimum 512
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woluminów tzw. LUN;


Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania
wewnętrznego, kontrolerów RAID i dysków bez konieczności
wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek
logicznych iSCSI dla podłączonych serwerów;



Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez
wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w
macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie
rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę
dyskową;



Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie
wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości
dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerami) dla
połączeń iSCSI;



Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów
Reclamation, Thin Rebuild;



Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli
przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych
o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków
fizycznych zainstalowanych w macierzy. Jeżeli taka
funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je
dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności
dyskowej oferowanej macierzy;



Wsparcie dla asynchronicznej replikacji. Jeżeli taka
funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je
dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności
dyskowej oferowanej macierzy.



Macierz dyskowa musi posiadać dedykowane minimum 2
interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością

Zarządzanie

minimum 100Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem
zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy;
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Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym
macierzą musi odbywać się w trybie graficznym np. poprzez
przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym, a zdalne
zarządzanie macierzą odbywać się bez konieczności instalacji
żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora.


Wsparcie

Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS
Windows Server 2019, VMWare 7.0.



Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem
reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię
telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde

Gwarancja

pozostają własnością Zamawiającego. Możliwość rozszerzenia
gwarancji producenta do siedmiu lat;


Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez
ogólnopolską linię telefoniczną producenta.



Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub
angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej infrastruktury oraz warunków gwarancji po podaniu

Dokumentacja

numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.


przez Zamawiającego;

Wymagania w zakresie
instalacji i konfiguracji

Montaż macierzy w szafie rack w pomieszczeniu udostępnionym



Fizyczne podłączenie urządzenia do przełączników (bez
konfiguracji).



Dołączone minimum cztery sztuki kabli SFP+ to SFP+ 10GbE do
łączenia bezpośredniego o długości min. 3m oraz niezbędne
moduły SFP+ kompatybilne z urządzeniem i przełącznikami;

Wyposażenie dodatkowe

Zamawiający dopuszcza kompatybilne z macierzami i
przełącznikami okablowanie DAC.


Niezbędne kable zasilające.
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4.3 Szafa Rack 42U 19” – 1 szt.
Nazwa komponentu

Wymagalne minimalne parametry techniczne


Szafa serwerowa szerokość 600mm, głębokość 1000 mm,
wysokość 42U;



Ocynkowany stelaż do instalacji sprzętu, dodatkowe środkowe
słupki montażowe;



Drzwi przednie i tylne perforowane o przewiewności min 60%;



Ścianki boczne lite, zdejmowane;



Kółka o nośności co najmniej 500 kg wraz z niezbędnymi
elementami instalacyjnymi (szyny albo cokół);



Komplet elementów do zabezpieczenia wszystkich otworów do
wprowadzania okablowania – szczotkowy;



Sufitowy panel wentylacyjny, instalowana u góry szafy,
zawierający min. 4 wentylatory, sterowany nastawnym
termostatem;



Sufit pełny z perforacją boczną.



5 szt. organizator kabli 1U grzebieniowy;



5 szt. organizator kabli 1U z uchwytami;



2 szt. półka regulowana o głębokości 500-900 mm mocowana do

Dodatkowe akcesoria
4 słupów.


Montaż szafy w pomieszczeniu udostępnionym przez
Zamawiającego;

Wymagania w zakresie
instalacji i konfiguracji

Gwarancja



Podłączenie uziemienia;



Uruchomienie i testy wentylacji dostarczonej razem z szafą.

Tak – producenta, standardowa.

4.4 Przełącznik szkieletowy – 2 szt.
Nazwa komponentu

Wymagalne minimalne parametry techniczne
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Urządzenie o stałej konfiguracji montowane w szafie RACK 19”
o wysokości 1U;

Obudowa



Minimum 4GB pamięci RAM oraz 2GB pamięci Flash;



Minimum dwu-rdzeniowy procesor o częstotliwości pracy
1,5GHz.



Wydajność przełączania co najmniej 800Gbps oraz
przepustowość co najmniej 250 Mpps;



Wymagana jest obsługa co najmniej 20 portów 10GbE ze stykiem
definiowanym przez SFP+. Minimum 16 portów musi być
wbudowanych na stałe w urządzenie. Pozostałe porty mogą być
obsługiwane przez dedykowany moduł rozszerzeń;



Minimum 2 redundantne zasilacze 230V. Zasilacze muszą
umożliwiać wymianę bez przerywania pracy (hot-plug). Nie
dopuszcza się stosowania zasilaczy zewnętrznych;



Redundantne wentylatory pozwalających na wymianę podczas
pracy (hot-plug);



Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne
warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się
stosowania urządzeń w obudowie plastikowej;



Musi posiadać sprzętową obsługę protokołów IPv4 oraz IPv6;



Musi zapewniać obsługę co najmniej 55 000 adresów MAC;



Musi obsługiwać tablicę przełączania dla minimum 64000
wpisów IPv4 oraz 32000 wpisów IPv6;



Musi zapewniać obsługę wirtualnych tablic routingu (VRF);



Urządzenie musi obsługiwać routing sprzętowy ipv4 na poziomie
co najmniej 250 Mpps;



Musi obsługiwać ramki Jumbo;



Musi obsługiwać co najmniej 4000 aktywnych sieci VLAN;
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Musi obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami:
o

IEEE802.3,

o

IEEE802.3ae,

o

IEEE802.1x,

o

IEEE802.1s,

o

IEEE802.1w,

o

IEEE802.3ad,

o

IEEE802.1D,

o

IEEE802.1p,

o

IEEE802.1Q.

Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia funkcji Dhcp
server wraz z opcją Dhcp relay;



Urządzenie musi wspierać dynamiczną konfigurację
wydzielonych logicznie sieci komputerowych VLAN zgodną z
protokołem VTP;



Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości
usług w sieci:
o

obsługa co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych,
wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu przypisywanych
do portu lub VLANu,

o

możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate
limiting) z granulacją co 16Kbps.



Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:
o

dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i
SNMPv3,

o

możliwość autoryzacji logowania do urządzenia za

Strona 32 z 48

pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+,
o

możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w
obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z
pozostawieniem możliwości komunikacji z portem
nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność private
VLAN (w ramach portu),

o

monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP
Snooping). Obsługa minimum 12000 wpisówe,

o

możliwość tworzenia portów monitorujących,
pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu
z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z
lokalnego przełącznika,

o

ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii
Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i
nieautoryzowane urządzenie sieciowe,

o

obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem
adresów MAC, IPv4 lub IPv6, portów TCP/UDP bez
spadku wydajności urządzenia,

o

min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem
(z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych
funkcjonalności i komend),

o

współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu
NAC, NAP itp.,

o

możliwość wykrywanie jednokierunkowych połączeń
światłowodowych,

o

możliwość synchronizowania czasu przy pomocy
protokołu NTP.



Musi obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3;



Musi obsługiwać grupowanie portów w jeden kanał logiczny
zgodnie z LACP;
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Obsługa redundancji oraz wysokiej dostępności:
o

możliwość łączenia w wirtualny klaster poprzez porty
10GE (VSS lub równoważny),

o

obsługa do 4 urządzeń w wirtualnym klastrze,

o

wydajność klastra minimum 1,6Tbps,

o

wirtualny klaster urządzeń musi zapewniać wspólne
zarządzanie oraz musi być widoczny w sieci jako
pojedyncze urządzenie logiczne w topologii spanningtree.



Przepływ powietrza od strony portów do zasilaczy (front to back);



Zarządzanie urządzeniem musi się odbywać poprzez CLI oraz
interfejs webowy.

Obsługa i wsparcie standardów

•

IEEE 802.1ad Q-in-Q;

•

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation;

•

IEEE 802.1D MAC Bridges;

•

IEEE 802.1p Priority;

•

IEEE 802.1Q VLANs;

•

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees;

•

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port;

•

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;

•

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);

•

IEEE 802.3af Power over Ethernet;

•

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet;

•

IEEE 802.3x Flow Control;

•

IEEE 802.3bz 2.5Gb/s and 5Gb/s interfaces;

•

RFC 768 UDP;
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•

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2);

•

RFC 792 ICMP;

•

RFC 793 TCP;

•

RFC 826 ARP;

•

RFC 854 TELNET;

•

RFC 868 Time Protocol;

•

RFC 951 BOOTP;

•

RFC 1058 RIPv1;

•

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2);

•

RFC 1519 CIDR;

•

RFC 1542 BOOTP Extensions;

•

RFC 1918 Address Allocation for Private Internet;

•

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4;

•

RFC 2131 DHCP;

•

RFC 2453 RIPv2;

•

RFC 2548 (MS-RAS-Vendor only);

•

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option;

•

RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS;

•

RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only);

•

RFC 3768 VRRP;

•

RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority;

•

RFC 5798 VRRP (exclude Accept Mode and sub-sec timer);

•

RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection;

•

RFC 5905 Network Time Protocol Version 4;
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•

RFC 1591 DNS (client);

•

RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3);

•

RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions);

•

RFC 2580 (SMIv2 Conformance);

•

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2);

•

RFC 3417 (SNMP Transport Mappings);

•

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP);

•

RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3
(alarm) and 9 (events);

•

RFC 3176 sFlow;

•

RFC 3411 SNMP Management Frameworks;

•

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple
Network Management Protocol (SNMP);

•

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP)
Applications;

•

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the
Simple Network Management Protocol (SNMPv3);

•

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the
Simple Network Management Protocol (SNMP);

•

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple
Network Management Protocol (SNMP);

•

RFC 5424 Syslog Protocol;

•

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control;

•

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm;

•

RFC 2698 A Two Rate Three Color Marker;

•

RFC 2818 HTTP Over TLS;
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•

RFC 2865 RADIUS (client only);

•

RFC 2866 RADIUS Accounting;

•

RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication
Protocol (EAP);

•

RFC 6614 Transport Layer Security (TLS) Encryption over
Radius (RadSec);

•

RFC 7030 Enrollment over Secure Transport;

•

Secure Sockets Layer (SSL);



SSHv2 Secure Shell.



Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem
reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię
telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji

Gwarancja

producenta do siedmiu lat;


Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez
ogólnopolską linię telefoniczną producenta.



Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub
angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej infrastruktury oraz warunków gwarancji po podaniu

Dokumentacja

numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Wymagania w zakresie
instalacji i konfiguracji

Montaż przełączników w szafie rack w pomieszczeniu
udostępnionym przez Zamawiającego;



Aktualizacja oprogramowania układowego wszystkich
komponentów;
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5. Zakres wsparcia technicznego i serwisu dla zakupionej infrastruktury:
5.1 Zakres wsparcia producenta:
5.2 Dostęp do pomocy technicznej;
5.3 Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania i/lub systemu;
5.4 Dostęp do dokumentacji technicznej;
5.5 Dostęp do konta wsparcia oprogramowania, zawierającego dostęp do bazy wiedzy
oraz systemu zgłoszeń producenta.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
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 zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych
urządzeń, licencji oraz usług, Nr postępowania 56/20/PN/N
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oraz wdrożenie
infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług –
(56/20/PN/N), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym
w SIWZ zamówienia za cenę:
Cena netto oferty: ……………………………………………………………………………
słownie złotych: ……………………………………………………………………………
Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
Cena brutto oferty: …………………………………………………………………………
słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………
Zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w poniższej tabeli
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Lp. Nazwa

1.

2.

3.
4

Macierz
dyskowa
(pkt 4.1
OPZ)
Macierz na
potrzeby
kopii
zapasowych
(pkt 4.2
OPZ)
Szafa Rack
42U (pkt.
4.3 OPZ)
Przełącznik
szkieletowy
(pkt. 4.4.
OPZ)

Nazwa i
Ilość Cena
Wartość
Stawka
model
jednostkowa netto
podatku
oferowanego
netto
(ilość*cena
VAT
sprzętu
(wartość
jednostkowa
wyrażona w netto)
PLN)
(wartość
wyrażona w
PLN)
1

Wartość
brutto
(wartość
wyrażona
w PLN)

1

1
2

suma
Uwaga kryterium oceny ofert:
Oferujemy dostawę sprzętu w terminie …* dni.
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.

W przypadku niewypełnienia pozycji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu
zamówienia w terminie 15 dni roboczych.

*
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6.

Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie

………………………………………………………………………………………………
powierzę(-my)

podwykonawcy†(-om),………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy)

7. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
8. 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 §.
9. 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 imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej
będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
10. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być
cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. .........................................................
b. ..........................................................
c. ..........................................................
d. ........................................................
…………………………………

……………………………….
miejscowość, data
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)

†

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.
‡ 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).

Strona 41 z 48

uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy, w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE *
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oraz wdrożenie infrastruktury
bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług (oznaczenie sprawy 56/20/PN/N).

Niniejszym oświadczam(-my), iż
1.

nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania 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:
…………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

* POUCZENIE

O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ:
Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, 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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....................................................................................
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 4 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oraz wdrożenie infrastruktury
bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług (oznaczenie sprawy 56/20/PN/N)

OŚWIADCZENIE ‡
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 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 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

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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lub osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oraz wdrożenie infrastruktury
bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług (oznaczenie sprawy 56/20/PN/N)
WYKAZ DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1. lit. a SIWZ
w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, należy wpisać dostawy zrealizowane w tym okresie.

Nazwa i zakres dostawy

1.

Termin realizacji
Wartość dostawy
Podmiot zlecający

Nazwa i zakres dostawy

2.

Termin realizacji
Wartość dostawy
Podmiot zlecający

……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………… zł brutto
……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………… zł brutto
……..…………………………………..…………………
……..…………………………………..…………………
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Nazwa i zakres dostawy

…

Termin realizacji
Wartość dostawy
Podmiot zlecający

…………………………………

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

………………………………………………

miejscowość, data

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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