ZATWIERDZAM
Grzegorz Mroczek
Dyrektor Działu Bezpieczeństwa

Warszawa, dnia 18 listopada 2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych
licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego.
Nr postępowania 57/20/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 systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji
oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy PZP.
3.5. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia
zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę.
3.6. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
48000000-8: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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48730000-4: Pakiet oprogramowania zabezpieczającego
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym
- dostawa i wdrożenie systemu w terminie 10* dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1.

nie podlegają wykluczeniu,

5.1.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SIWZ.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.2.1.
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 1 zamówienie
polegające na dostawie i wdrożeniu systemu klasy SIEM, o wartości co najmniej
300 000 zł brutto.

b)

dysponuje, lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia, co najmniej
trzema osobami, w tym::
1) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję architekta systemu klasy SIEM, która:
 posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat architekta wydany przez
producenta oferowanego systemu,
 posiada certyfikat CISSP lub równoważny. Jako certyfikat równoważny
Zamawiający rozumie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu,
analogicznego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
- analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje
certyfikat (czyli: kontrola dostępu, bezpieczeństwo telekomunikacji i sieci,
bezpieczeństwo aplikacji, planowanie ciągłości funkcjonowania organizacji oraz
odtwarzania systemów, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo informacji, prawo,
regulacje, normy, dochodzenia, kryptografia, modelowanie i architektura
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo operacyjne), bezpieczeństwo fizyczne;
- analogiczny stopień poziomu kompetencji;
- analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania
danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej
liczbie projektów w danej roli, etc.);
- uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem. Certyfikat równoważny nie
może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy.

*

Lub krócej – zgodnie z ofertą Wykonawcy
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posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania oferowanych
systemów klasy SIEM w co najmniej dwóch zakończonych projektach.
2) co najmniej dwoma osobami pełniącymi funkcję inżyniera ds. systemu klasy SIEM, z
których każda:
 posługuje się językiem polskim,
 posiada aktualny na dzień składania ofert certyfikat inżyniera wydany przez
producenta oferowanego systemu klasy SIEM. - uzyskanie certyfikatu
potwierdzone jest egzaminem,
 posiada doświadczenie w zakresie wdrażania i obsługi oferowanych systemów
klasy SIEM w co najmniej dwóch zakończonych projektach.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia wyżej wymienione warunki.
5.4. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw z różnych kontraktów w celu uzyskania
wartości minimalnej zamówienia potwierdzającego spełniania warunku udziału w
postępowaniu.
5.5. W przypadku, gdy wartość zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie niż w
złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli
Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o
Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o
Zamówieniu w BZP nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
5.6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.6.1.

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

5.6.2.

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

5.7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
5.8.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.8.1.

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
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szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.8.2.

W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie
dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz
oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które określają w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Dokumenty określone w pkt 5.6.2 SIWZ nie są wymagane, o ile dokument określony w pkt 5.6.1.
SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść
będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 5.6.2. a)-d) SIWZ.
5.8.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.

5.8.4.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6. powyżej,
nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolność
techniczną lub zawodową, o których mowa w pkt 5.6. powyżej.

5.9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy PZP, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
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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:
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 oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

7.1.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ 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:

a.

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,
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b.

dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 7.1.4.1.
SIWZ), określający w szczególności:
1)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2)

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

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego’

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

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. b. SIWZ
nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.1.4.a. SIWZ będzie potwierdzał,
że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o
których mowa w pkt 7.1.4.b. 1)-4) 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. 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 dostaw, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego
była świadczona usługa oraz załączenie dowodów określających czy te usługi 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,
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a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 5 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;
b. polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. powyżej, Wykonawca składa w odniesieniu
do każdego z tych podmiotów;
7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP. Do sporządzania oświadczenia służy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1. 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 7.2.2. 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
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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.
Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy.
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
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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 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 57/20/PN/N
Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu
tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego.
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
stronie internetowej Zamawiającego.
8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ. Dokonaną
zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie
internetowej Zamawiającego.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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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: „Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w
modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego. Nr postępowania
57/20/PN/N” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.11.2020 r. godz. 11:00”.
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) 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;
11.4.3. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
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11.4.4. Wykaz osób - które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Powyższe informacje należy przedstawić w
Załączniku Nr 4 do SIWZ.†
11.5. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
11.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik
nr 2), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków, 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, wykaz osób składany jest przez Wykonawcę wraz z ofertą ponieważ stanowi podstawę przyznania
punktów w kryterium Doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy W przypadku gdy konieczne będzie
uzupełnienie wykazu osób (np. ze względu na jego niezałączenie do oferty lub niezgodność z SIWZ)
Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu tylko w zakresie spełniania warunków udziału w
postępowaniu i przyzna 0 punktów w kryterium Doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy
†

Strona 13 z 46

Uwaga:
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,
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
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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.
11.10. 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.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

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.
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.
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.
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.
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.
Za datę przekazania oferty w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania drogą elektroniczną.
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.
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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. 10:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
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.
11:00 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.
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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 Formularza cenowego.
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,
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.
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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

40%

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

10%

zamówienia - architekt
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

20%

zamówienia - inżynier
Termin wdrożenia systemu

30%

Podane w tabeli wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:
jeden % = jeden pkt
15.2.

W ramach kryterium cena – waga 40 % (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą
ceną brutto, uzyska 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie
mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
15.2.1. C = (najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert) / (cena brutto ocenianej oferty)
x 40

15.3. W ramach kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia architekt - waga 10% (wskaźnik oznaczony jako „A”).
Punkty za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia –
architekt” zostaną przyznane na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu osób
zawierającego informację nt. liczby w pełni zakończonych projektów obejmujących
zaprojektowanie i wdrożenie systemów klasy SIEM, poza 2 obligatoryjnymi projektami,
potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Maksymalną liczbę punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia – architekt, otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje architekta, który
zrealizował największą liczbę projektów, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(Ao – 2) : (An – 2 ) x 10 = liczba punktów
gdzie:
Ao – liczba zrealizowanych projektów z oferty ocenianej
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An – najwyższa liczba zrealizowanych projektów
2 – minimalna liczba zrealizowanych projektów
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w wykazie więcej niż 1 osoby pełniącej funkcję
architekta, przy ocenie punktowej w przedmiotowym kryterium zostanie wzięte pod uwagę
doświadczenie pierwszej z wymienionych osób.
15.4. W ramach kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia inżynier - waga 20% (wskaźnik oznaczony jako „I”).
Punkty za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia –
inżynier” zostaną przyznane, dla każdego z inżynierów osobno, na podstawie złożonego wraz
z ofertą wykazu osób zawierającego informację nt. liczby zakończonych projektów
obejmujących wdrożenie i obsługę systemów klasy SIEM, poza 2 obligatoryjnymi projektami,
potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Maksymalną liczbę punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia – inżynier, otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje 2 inżynierów, z który
każdy zrealizował największą liczbę w pełni zakończonych projektów, natomiast pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:
- dla inżyniera 1
[(Io1 – 2) : (In1 – 2 ) x 10 = liczba punktów
- dla inżyniera 2
[(Io2 – 2) : (In2 – 2 ) x 10 = liczba punktów
gdzie:
Io – liczba zrealizowanych projektów z oferty ocenianej (odpowiednio dla inżyniera 1 i 2)
In – najwyższa liczba zrealizowanych projektów (odpowiednio dla inżyniera 1 i 2)
2 – minimalna liczba zrealizowanych projektów
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta w ramach kryterium doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia - inżynier (wskaźnik I) będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych za wykazane doświadczenie inżyniera 1 i inżyniera 2, opisanych
wskaźnikami: „Io1”, „Io2”.
I = Io1 + Io2
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w wykazie więcej niż 2 osób pełniących funkcję
inżyniera, przy ocenie punktowej w przedmiotowym kryterium zostanie wzięte pod uwagę
doświadczenie pierwszych dwóch wymienionych osób.
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15.5.

W ramach kryterium Termin wdrożenia systemu– waga 30 % (wskaźnik oznaczony jako „T”)
– Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Punkty w przedmiotowym kryterium
zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
T = (najkrótszy termin wdrożenia spośród ocenianych ofert) / (termin wdrożenia ocenianej
oferty) x 30

15.6.

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

15.7.

Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 ustawy Pzp.

15.8.

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 7 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
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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.
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 systemu klasy
"SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z
wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego i 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;
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8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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 niniejszego 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 – Wzór wykazu osób

5.

Załącznik 5 – Wzór wykazu dostaw

6.

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

7.

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

Strona 24 z 46

Załącznik nr 1 do SIWZ/

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu
tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 Sprzedaż i dostawę licencji dla oprogramowania klasy „SIEM” oraz wsparcia producenta przez
okres obowiązywania umowy, tj. 18 miesięcy, w modelu tradycyjnym na istniejącej
infrastrukturze Zamawiającego.
1.2 Dostosowanie istniejącej infrastruktury Zamawiającego do zaproponowanego Rozwiązania.
1.3 Przeprowadzenie przez Wykonawcę wdrożenia oferowanego Rozwiązania, w terminie
wskazanym w ofercie.
1.4 Przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatowego przekazania wiedzy dla co najmniej 2
(dwóch) osób, którego zakres obejmuje;
a. Architekturę i konfigurację oprogramowania klasy SIEM,
b. Administrowanie systemem klasy SIEM,
c. Użytkowanie systemu klasy SIEM.
1.5 Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego Wykonawcy dla oprogramowania przez okres 18
miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Wymagania dotyczące dostawy oprogramowania oraz licencji:
2.1

Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy.

2.2

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

2.3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagane 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 zaoferowanego Systemu, musi być zgodna z wymaganymi funkcjonalnościami
oraz oczekiwaniami Zamawiającego.
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2.5

Dostawa, instalacja, licencji wymaganych do poprawnej pracy Systemu, musi być zgodna z
wymaganymi funkcjonalnościami, przy minimalnym zapewnieniu wielkości gromadzonych
logów/danych na poziomie 50 GB dziennie.

2.6

Zamówione licencje muszą być dostarczone do Zamawiającego w postaci wygenerowanych
na stronie producenta plików licencyjnych lub w formie plików wygenerowanych i
przesłanych przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

3. Wymagania dot. zakresu usług
3.1

Wdrożenie zaoferowanego Systemu, na infrastrukturze dostępnej u Zamawiającego, zgodnie
z zakładanymi funkcjonalnościami jak i specyfikacją techniczną Zamawiającego. Niezbędne
zasoby dla wdrożenia Systemu na posiadanej platformie VMware zapewni Zamawiający.

3.2

Opracowanie dokumentacji powykonawczej będącej częścią wdrożenia Systemu. Wymagania
dotyczące sposobu i zakresu przygotowywanej dokumentacji przekazane zostaną Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

3.3

Warsztatowe przekazanie wiedzy zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.

3.4

Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego Wykonawcy, przez okres 18 miesięcy, od dnia
podpisania umowy.

3.5

Usługa wsparcia technicznego producenta świadczona przez okres 18 miesięcy, od dnia
podpisania umowy.

`
4. Wymagana funkcjonalność systemu
4.1

System nie może posiadać ograniczeń w postaci ilości urządzeń, z których pobierane są logi,
jak również liczby źródeł generowanych logów.

4.2

System musi zapewniać wydajność parsowania logów, których wielkość dochodzi do 50 GB
oraz dla których częstość zdarzeń na sekundę (EPS) może dochodzić do 30000 EPS.

4.3

Zaoferowany System nie może blokować/odrzucać logów/danych w przypadku
przekroczenia dziennego limitu danych (w odniesieniu do wykorzystywanych w danym
momencie licencji), jak również otrzymywanych zdarzeń na sekundę (EPS).

4.4

System musi umożliwiać co najmniej półroczne przechowywanie gromadzonych logów oraz
ich wydajną analizę na co najmniej 12TB danych.

4.5

System musi zapewnić mechanizm identyfikacji zapisywanych danych, który pozwoli na
unikanie duplikacji danych

4.6

System musi utrzymywać repozytorium logów z możliwością ich przeglądania w formie
rzeczywistej (surowej - raw) oraz udostępniać użytkownikowi dane w formie
znormalizowanej (z uwzględnieniem znaczenia poszczególnych zmiennych/pól logu).
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Dostęp do danych w formie rzeczywistej jak i znormalizowanej musi być możliwe w oparciu
o te same narzędzia.
4.7

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

4.8

System

musi

analizować

zdarzenia

w

oparciu

o

znaczniki

czasu

zawarte

w oryginalnych logach jeśli tylko są dostępne.
4.9

System musi umożliwiać tworzenie własnych, nieprzewidzianych przez producenta
funkcjonalności, związanych z analizą danych obejmującą:
a. mechanizmy pobierania danych,
b. raporty, dashboardy i formularze,
c. nowe funkcje analityczne,
d. nowe sposoby wizualizacji,
e. mechanizmy powiadamiania, w tym dwukierunkowe inne niż przewidział producent.
Realizacja tych funkcjonalności nie może wymagać konieczności angażowania producenta.

4.10

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

4.11

System musi umożliwiać integrację danych gromadzonych z różnych źródeł: aplikacji, baz
użytkowników, w tym katalogu Active Directory. Dane powinny być dostępne jako spójna
informacja na poziomie interfejsu analitycznego systemu.

4.12

Komunikacja użytkownika z Systemem musi odbywać się przy użyciu przeglądarki
internetowej (wsparcie dla co najmniej: Microsoft Edge, Firefox, Chrome). Nie jest
dopuszczalne wymaganie instalacji jakiegokolwiek dedykowanego oprogramowania
klienckiego na stacjach roboczych użytkowników, w tym wtyczek i środowisk
uruchomieniowych w rodzaju Adobe Flash, Java lub Microsoft Silverlight.

4.13

Do celów administracyjnych dopuszczalne jest wymaganie zdalnego dostępu do konsoli
systemu operacyjnego serwera przy użyciu standardowych narzędzi, takich klient SSH lub
RDP.

4.14

System powinien wspierać Role Based Access Control (RBAC), umożliwiając precyzyjne
nadawanie uprawnień dla administratorów, w zakresie monitorowanego obszaru systemu
informatycznego oraz dostępnych operacji w systemie zarządzania. Tożsamość
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administratorów musi być weryfikowana poprzez lokalne konto oraz zewnętrzne systemy
uwierzytelniania co najmniej LDAP lub Active Directory
4.15

System musi umożliwiać pobieranie logów z co najmniej następującymi protokołami:
a. syslog UDP/TCP,
b. trap SNMP,
c. logi i informacje przechowywane w bazach danych. Nie mniej niż Oracle, MS SQL,
MySQL, PostgreSQL. Musi istnieć możliwość instalacji sterowników do innych typów
baz danych w standardzie JDBC lub ODBC (alternatywnie),
d. pliki tekstowe,
e. WMI,
f.

NetFlow v5 i v9, sFlow, jFlow, IPFIX.

Pobieranie danych z ww. protokołów musi być możliwe bez wykorzystania agenta dla
monitorowanych urządzeń i serwerów.
4.16

System musi umożliwiać stosowanie agentów na monitorowanych serwerach i stacjach
roboczych. Agent musi również umożliwiać pobieranie informacji zarówno z systemu, na
którym został zainstalowany, jak również z zewnętrznych systemów (np. w celu obsłużenia
logów w strefach DMZ lub lokalizacjach zdalnych). Konfiguracja agenta, po podłączeniu
do serwera zarządzającego musi odbywać się centralnie. Agent musi zapewniać możliwość
szyfrowania i uwierzytelniania komunikacji z serwerem centralnym. Agent musi mieć
możliwość równoważenia obciążenia (wysyłanych danych) pomiędzy kilka serwerów
centralnych rozwiązań działających w klastrze lub niezależnie.

4.17

System musi posiadać interfejs programowania aplikacji (API) w postaci bibliotek
programistycznych dla języków: Java, Python, JavaScript, PHP, Ruby oraz C#.

4.18

System musi umożliwiać pozyskiwanie danych z nasłuchu sieci. Zbierane informacje muszą
obejmować wartości wszystkich nagłówków połączeń do warstwy 4 ISO/OSI, oraz do
warstwy 7, dla następujących protokołów:
a. DHCP,
b. DNS,
c. HTTP,
d. IMAP,
e. SIP,
f.

SMB,

g. SMTP.
Prowadzenie nasłuchu musi być możliwe z dedykowanego serwera, jak również musi być
możliwe z agenta zainstalowanego na stacji roboczej lub serwerze.

Strona 28 z 46

4.19

System musi posiadać udokumentowany interfejs REST (Representational State Transfer)
umożliwiający integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi.

4.20

Mechanizm przechowywania logów/danych/zdarzeń wdrożonego rozwiązania musi
uniemożliwiać nieupoważnione usunięcie całości lub części logów, danych, raportów i
innych

informacji

oraz

zapewniać

dostęp

do

nich

tylko

dla

uprawnionych,

uwierzytelnionych użytkowników.
4.21

Przechowywane dane muszą być zabezpieczone przed modyfikacją przy wykorzystaniu
metod kryptograficznych. Musi być możliwe przechowywanie danych zabezpieczających
(skróty/podpisy) poza systemem. Musi być możliwe znakowanie danych czasem.

4.22

Zaoferowany

System

musi

architektury/infrastruktury

w

umożliwiać

Zamawiającemu

przypadku

wzrostu

skalowalność/rozbudowę

wymagań

wydajnościowych

i

pojemnościowych wynikających z przekazywania, gromadzenia oraz zwiększania
szczegółowości poziomu logowanych zdarzeń (logów/danych).
4.23

Licencja Systemu nie może ograniczać liczby elementów gromadzących oraz analizujących
logi.

4.24

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

4.25

System musi zapewnić nieprzerwaną kontynuację pracy w przypadku awarii jednego z
centrum przetwarzania danych lub dowolnego elementu infrastruktury tego Systemu.

4.26

System musi posiadać oraz umożliwiać akcelerację często wykonywanych zapytań i
raportów, tak aby automatycznie przyśpieszać wykonanie raportu obejmującego długie
okresy czasu (np. 6 miesięcy). Akceleracja musi być dostępna zarówno dla raportów
wbudowanych, jak i własnych definiowanych przez użytkownika.

4.27

Tabele i wykresy prezentowane na bazie dostarczonych logów/danych muszą posiadać
funkcję drill-down, tzn. po zaznaczeniu danej pozycji w tabeli lub wykresie interfejs
powinien pokazywać odpowiadające im logi/dane.

4.28

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

4.29

Rozwiązanie musi umożliwiać prezentację logu o zdarzeniu w interfejsie użytkownika w
takiej formie, w jakiej ten log został przesłany do Rozwiązania.

4.30

System musi automatycznie (tj. bez uprzedniego definiowania schematu danych
wejściowych) analizować dane zdarzanie (dzienniki systemowe w formie Syslog, Netflow,

Strona 29 z 46

itp.) pod kątem zawartości i struktury danych. Wynikiem analizy powinny być informacje
mapowane w formacie łatwym do późniejszego wyszukiwania i analizy, np. w strukturach
klucz-wartość.
4.31

Rozwiązanie powinno wspierać geolokalizację zdarzeń na bazie adresów IP. Dane
geolokalizacyjne (np. kraj) dla zdarzeń mają służyć w narzędziu do prezentacji na mapie, jak
również umożliwiać ich wykorzystanie w wyszukiwaniu wartości pól oraz w regułach
korelacyjnych

4.32

Rozwiązanie musi umożliwiać analizę standardowych logów infrastrukturalnych –
generowanych przez systemy operacyjne, dostęp webowy, firewalle, urządzenia sieciowe
(switche, routery, loadbalancery itd.), systemy bezpieczeństwa IPS/IDS/ Application & URL
Filtering/Anti-Bot, WAF, IDM, DAM, itd.

4.33

Mechanizm pobierania logów/danych ze źródeł, powinien umożliwiać wstępną selekcję
logów/danych przed wysłaniem ich do Systemu oraz/lub rozpoczęciem parsowania (bez
konieczności rekonfiguracji poziomu logowania zdarzeń w źródle), w celu analizy tylko
istotnych zdarzeń, jak również oszczędności wynikających z ograniczeń licencyjnych i
wydajnościowych.

4.34

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

4.35

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

4.36

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

4.37

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

4.38

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

4.39

System musi umożliwiać rozwiązywanie adresów IP do nazw hostów i na odwrót.
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4.40

Zaoferowany System musi umożliwiać wydajną pracę użytkownika przeglądającego
zdarzenia i generującego raporty oraz samego Systemu, w szczególność parsowania danych
których wielkość dochodzi do 50 GB dziennie.

4.41

Zaoferowany System musi umożliwiać parsowanie logów o długości co najmniej 10000
znaków oraz zawierających więcej niż jedna linię.

4.42

Zaoferowany System musi umożliwiać tworzenie bazy definicji formatów logów.

4.43

Proces odpowiedzialny za parsowania logów musi analizować poszczególne logi/dane, i
wyszukiwać w nich istotne informacje o logowanym zdarzeniu, między innymi: data i czas
zdarzenia, nazwa użytkownika, nazwa systemu logującego, nazwa/adres IP systemu, źródła
logów, rodzaj zdarzenia (np. zalogowanie/wylogowanie/zablokowanie użytkownika,
przepuszczenie/zablokowanie ruchu sieciowego, wykrycie szkodliwego kodu itp.).

4.44

System musi automatycznie proponować definicje pól, dla poszczególnego typu logów
wykorzystywanych

do

dalszej

analizy

oraz

tworzyć

statystyki

występowania

poszczególnych wartości tych pól.
4.45

System musi wyszukiwać czas zdarzenia (timestamp) z analizowanego logu i
wykorzystywać go do reguł korelacyjnych.

4.46

System musi umożliwiać definiowanie pól za pomocą wyrażeń regularnych (REGEX).

4.47

System musi umożliwiać w czasie rzeczywistym wyszukiwanie zdarzeń w logach/danych o
zadanych wartościach pól, w oparciu o wyrażenia regularne (REGEX).

4.48

System musi umożliwiać przeglądanie (w jednej konsoli systemu) w czasie rzeczywistym,
logów pobieranych/dostarczanych do Systemu w celu uniknięcia konieczności logowania się
do każdego monitorowanego systemu osobno, w celu sprawdzenia statusu połączenia
(przepuszczone, zablokowane). Filtrowanie w czasie rzeczywistym musi dopuszczać
wyszukiwanie informacji za pomocą wyrażeń regularnych (REGEX).

4.49

System musi umożliwiać tworzenie alertów/powiadomień po wykryciu zdarzenia
wynikającego z korelacji danych, wykonanych przez regułę korelacyjną.

4.50

System musi umożliwiać tworzenie reguł korelacyjnych na bazie parsowanych
logów/danych z różnych źródeł.

4.51

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

4.52

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

4.53

Musi istnieć możliwość zastosowania bez modyfikacji reguł korelacyjnych dla danych
historycznych, w celu wykrycia podobnych zdarzeń w przeszłości.
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4.54

Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie sytuacji niestandardowej (anomalii) niezgodnej
z poprzednio zarejestrowanym wzorcem (np. w celu wykrycia ataku DOS, wykrycia
wewnętrznego ruchu sieciowego który wcześniej nie występował, uruchomienia nowej
niewystępującej wcześniej aplikacji, pojawienia się nowego użytkownika itp).

4.55

W zaoferowanym Systemie musi istnieć możliwość tworzenia własnych raportów, zarówno
w formie tekstowej jak i reprezentacji graficznej, a także automatycznego, cyklicznego
wysyłania raportów wiadomością e-mail, w postaci PDF.

4.56

System musi wspierać pracę użytkowników o różnych rolach i w następujących obszarach:
a. Analiza zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego,
b. Analiza pracy systemów informatycznych w zakresie wydajności i awarii
systemów/urządzeń teleinformatycznych,
c. Analiza pracy aplikacji wdrażanych/tworzonych przez pracowników NCBR.

4.57

System musi zapewnić rozliczność działań użytkowników, w szczególności rejestrowanie
dostępu do przetwarzanych logów/danych.

4.58

Rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną pracę analityczną co najmniej dla 20-u
użytkowników.

4.59

Licencja Rozwiązania musi umożliwiać utworzenie kont i pracę dla co najmniej 20-u
użytkowników.

4.60

System musi umożliwiać odseparowanie środowiska pracy użytkowników o różnych rolach.

4.61

Wdrożony System musi być odporny na ataki sieciowe.

4.62

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

4.63

System musi zawierać mechanizmy zarządzania incydentami obejmujące co najmniej:
a. Możliwość automatycznego tworzenia incydentów na podstawie reguł alarmowych,
b. Możliwość przypisania incydentu do osoby,
c. Możliwość zmiany statusu i priorytetu incydentu,
d. Możliwość tworzenia komentarzy,
e. Możliwość automatycznego i ręcznego modyfikowania reguł alarmowych i oznaczania
alarmów jako fałszywe alarmy.
f.

Możliwość tworzenia wyjątków stałych i czasowych dla reguł i zdarzeń spełniających
określone warunki.

g. Możliwość raportowania wydajności obsługi incydentów.
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4.64

Możliwość zintegrowania z systemami monitoringu np. Zabbix, Solarwinds, w celu
monitorowania liczników wydajnościowych oraz dostępności serwisów w kontekście
użytkownika/systemu końcowego.

5. Wymagania odnośnie warsztatowego przekazania wiedzy:
5.1

Zamawiający wymaga przeprowadzenie przez Wykonawcę autorskiego warsztatowego
przekazania wiedzy, o którym mowa w pkt 1.4 dla co najmniej 2 (dwóch) osób, w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a lub w postaci szkolenia on-line,
w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Zakres wsparcia technicznego i serwisu Rozwiązania
6.1.

Zakres wsparcia producenta oprogramowania klasy SIEM:
6.1.1.

Dostęp do pomocy technicznej oprogramowania;

6.1.2.

Dostęp do poprawek i nowych wersji Systemu;

6.1.3.

Dostęp do dokumentacji technicznej;

6.1.4.

Dostęp do konta wsparcia oprogramowania SIEM, zawierającego dostęp do bazy
wiedzy oraz systemu zgłoszeń producenta oprogramowania.

6.2.

Zakres serwisu i wsparcia technicznego dostawcy Systemu:
6.2.1.

Zapewnienie systemu zgłoszeń, dostępnego dla upoważnionych pracowników
Zamawiającego, w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem
dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, spełniającego poniższe wymagania:


System zgłoszeń musi obejmować następujące kanały zgłoszeń: serwis WWW,
poczta elektroniczna, telefon.



W ramach systemu zgłoszeń zapewnienie kanału WWW do śledzenia i
aktualizacji

zarejestrowanych

zgłoszeń

oraz

zapewnienie

możliwości

automatycznego dodawania wpisów w systemie poprzez e-mail.
6.2.2.

Usuwanie usterek i błędów z zachowaniem poniższych zasad:


Jako błąd krytyczny uznana zostanie sytuacja z powodu której System nie
funkcjonuje lub kiedy nie można wykonać w nim kluczowych czynności.



Za inny błąd uznana zostanie sytuacja, w której System nie funkcjonuje
poprawnie tzn. nie można wykonać pewnych czynności w standardowy sposób,
ale istnieje możliwość ich wykonania inaczej. Za inny błąd zostanie również
uznana sytuacja kiedy z powodu błędu System przestanie funkcjonować
stabilnie lub gdy w sposób znaczny wydajność Systemu zostanie ograniczona.
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Mianem usterki określone zostanie zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ
jeden (lub więcej) element Systemu, nie wpływające na funkcjonalność i
wydajność Systemu, ale niezgodne ze stanem określonym w umowie i SOPZ
(np. uszkodzenie jednego z elementów zapewniających redundancje Systemu).



Usunięcie błędu krytycznego lub wykonanie obejścia błędu krytycznego
(umożliwiającego korzystanie z Systemu SIEM) nastąpi w czasie 48h od
przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli jednak bezpośrednią
przyczyną powstania błędu krytycznego Systemu SIEM jest wada w
oprogramowaniu, usunięcie błędu krytycznego nastąpi poprzez współpracę
Wykonawcy z producentem Rozwiązania w terminie możliwie najszybszym z
punktu widzenia producenta, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od przyjęcia
zgłoszenia.



Usunięcie innych błędów nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od przekazania
zgłoszenia przez Zamawiającego.



Usunięcie usterek nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od przekazania zgłoszenia
przez Zamawiającego.



W przypadku braku możliwości usunięcia usterek i błędów w podanych wyżej
terminach, Wykonawca niezwłocznie dostarczy i wdroży czasowo równoważne
rozwiązanie zastępcze (workaround). Rozwiązanie zastępcze musi zostać
każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.



Rozwiązanie zastępcze może funkcjonować nie dłużej niż 30 dni od daty jego
wdrożenia.

6.2.3.

Utrzymanie i aktualizacje zaimplementowanych dashboardów, raportów i alertów
stworzonych na potrzeby Zamawiającego.

6.2.4.

Świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie funkcjonowania Systemu SIEM:


Wymiar: do 72 roboczogodzin;



Dostępność: dni robocze od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni świątecznych i
ustawowo wolnych od pracy;

6.2.5.



Miejsce: zdalnie;



Realizacja zadań wynikających z zakresu umowy;



Wsparcie w pracach rozwojowych i zadaniach administracyjnych.

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne przez okres obowiązywania umowy, tj. 18
miesięcy. Objęcie usługami wsparcia technicznego i serwisu Systemu SIEM musi
zapewnić Zamawiającemu pełną gotowość Wykonawcy do świadczenia opisanych w
niniejszej specyfikacji usług od pierwszego dnia obowiązywania Umowy. Ponadto,
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świadczone usługi nie mogą negatywnie wpływać na zintegrowane z Systemem SIEM
aplikacje biznesowe i inne systemy bezpieczeństwa informacji.
6.2.6.

Wykonawca w ramach świadczonego wsparcia technicznego zapewni dostępność
zespołu składającego się, z co najmniej dwóch inżynierów, posiadających stosowne
kompetencje, potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia z technologii
wdrożonego Rozwiązania.

7. Opis posiadanych przez Zamawiającego licencji, wsparcia dla posiadanego Systemu SIEM oraz
infrastruktury:
7.1.

Licencja Splunk Enterprise 50GB/day, ze wsparciem producenta ważna do dnia 2020-03-13.

7.2.

Licencja Splunk Enterprise Security 50GB/day, ze wsparciem producenta ważna do dnia
2020-03-13.

7.3.

Zamawiający posiada uruchomione następujące maszyny wirtualne dla w/w rozwiązania:
a.

Splunk MC,

b.

Splunk DS Lic Srv,

c.

Splunk HFW,

d.

Splunk - Indexer 1,

e.

Splunk - Indexer 2,

f.

Splunk – SH.

Strona 35 z 46

Załącznik Nr 2
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 systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w
modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego, Nr postępowania
57/20/PN/N
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zakup systemu klasy "SIEM", wraz
z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury
Zamawiającego – (57/20/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: ………………………………………………………………………
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w tym:
wartość licencji ………………………………… zł netto / ……………………………………… zł
brutto
wartość usługi wdrożenia …………………………… zł netto / .……………………………… zł brutto

wartość wsparcia technicznego ………………………… zł netto / …………………………… zł brutto
w tym za 1 miesiąc wsparcia technicznego …………………… zł netto / ……………………… zł brutto

wartość usług konsultacyjnych (72 roboczogodziny) ……………… zł netto / ………………… zł brutto
w tym za 1 roboczogodzinę …………………..……… zł netto / ……………………………… zł brutto

Proponowane rozwiązanie (nazwa systemu): …………………………………………………

Uwaga! Kryterium oceny ofert.
Oferujemy wdrożenie w terminie …‡ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
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)

7. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
W przypadku niewypełnienia pozycji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował wykonanie wdrożenia w
terminie 10 dni.
‡
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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

……………………………….
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
§

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).
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oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.”
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Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy, w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE *
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z
kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury
Zamawiającego (oznaczenie sprawy 57/20/PN/N)

Niniejszym oświadczam(-my), iż
1.

spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na wskazane w pkt 5.2. SIWZ

2.

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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3.

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z
kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury
Zamawiającego (oznaczenie sprawy 57/20/PN/N)
WYKAZ OSÓB
W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w
pkt 5.2.2. SIWZ oraz przyznania punktów w ramach kryterium oceny ofert, należy wskazać osoby
pełniące poniższe role w trakcie realizacji zamówienia.
L.p.

Imię

i

nazwisko

Rola
projekcie

w

Znajomość języka

Liczba

zakończonych

polskiego

projektów zakresie

(TAK/NIE)

projektowania

w

Posiadane

Podstawa

certyfikaty

dysponowania

i

wdrażania oferowanego
systemu klasy SIEM
1

Architekt

2

inżynier

3

inżynier

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

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

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z
kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury
Zamawiającego (oznaczenie sprawy 57/20/PN/N)
WYKAZ DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1.1 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.

1.

Nazwa i zakres
zamówienia

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

Termin realizacji

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

Wartość zamówienia

…

…………………………………………………… zł brutto

Podmiot zlecający

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

Nazwa i zakres
zamówienia

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

Termin realizacji

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

Wartość zamówienia

…………………………………………………… zł brutto
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Podmiot zlecający

…………………………………

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

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z
kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury
Zamawiającego (oznaczenie sprawy 57/20/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, 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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