Warszawa, dnia 6 lipca 2010r.

Zatwierdzona
przez Dyrektora Biura Administracyjnego
ElŜbietę Chodkiewicz
07-07-2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM URZĄDZEŃ DO ANALIZY I FILTROWANIA STRON INTERNETOWYCH
DLA K ANCELARII P REZYDENTA RP.

I.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zmian.).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2009r.Nr 226, poz. 1817).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.
z 2009r.Nr 224, poz. 1796.
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1795).
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.).
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153,
poz.1503 z późn. zmian.)
II.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:

Kancelaria Prezydenta RP

NIP:

526-10-05-022

Adres:

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Strona internetowa:

www.prezydent.pl

Numer telefonu:

(+ 48 22) 695 28 63

Numer faksu:

(+ 48 22) 695 28 62

Czas urzędowania:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 -16.15
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III. DEFINICJE I SKRÓTY

WyraŜenie i skróty uŜyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
Zamawiający – Kancelaria Prezydenta RP
Siwz – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ustawa lub Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych
IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniŜej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.
4.2 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46
ustawy.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch urządzeń do analizy, skanowania i filtrowania
ruchu generowanego podczas przeglądania stron internetowych (zwanych dalej „sprzętem”) oraz
przeszkolenie dwóch administratorów.
5.2 Zakres dostawy z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego
dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr
2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom
ilościowym i jakościowym (certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001, znak bezpieczeństwa „CE”)
określonym przez Zamawiającego.
5.3 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):


48.82.10.00-9 Serwery sieciowe



32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe

5.4 Sprzęt oferowany przez Wykonawcę musi:
a) być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niŜ 9 miesięcy przed dostawą;
b) być objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją na jego bezawaryjne funkcjonowanie;
c) zostać oznaczony nalepkami pozwalającymi zidentyfikować wykonawcę (rozumiany jako
dostawca sprzętu);
d) być oznakowany numerem seryjnym i kodem kreskowym na sprzęcie oraz opakowaniu;
5.5 Wykonawca zapewni moŜliwość przeprowadzenia szkoleń autoryzowanych przez producenta
urządzeń dla administratorów w ilości 10 dni szkoleniowych.
5.6 Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie Warszawy w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie
później jednak niŜ w terminie 90 dni od podpisania umowy.
5.7 Podział dni szkoleniowych i zakres wybranych szkoleń zostanie ustalony na etapie podpisywania
umowy.
5.8 W kaŜdym wybranym szkoleniu będzie brał udział jeden pracownik Zamawiającego.
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5.9 Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz
podzespołów, posiadających numery seryjne w dwóch postaciach:
a) wykazu sprzętu z numerami seryjnymi,
b) arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy.
5.10 W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę dostarczy:
a) Certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001 posiadany przez producenta sprzętu na proces
produkcji dla wszystkich pozycji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2)
lub dokument równowaŜny wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości
w zakresie, w którym Wykonawca składa ofertę. Podmiot uprawniony do kontroli jakości to
akredytowane
i laboratoria;

przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki certyfikujące, inspekcyjne

b) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowany sprzęt posiada znak bezpieczeństwa CE oraz
wymagane atesty;
c) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowany sprzęt jest nowy i wyprodukowany nie wcześniej niŜ 9
miesięcy przed dostawą;
d) Charakterystykę proponowanego sprzętu potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań
określonych w SIWZ – załącznik nr 6.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 pkt. 1–4 ustawy, dotyczące:
7.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień;
7.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw urządzeń sieciowych o łącznej wartości min.
300.000 zł brutto oraz przynajmniej jednej z nich na kwotę min. 100.000 zł brutto. Ponadto
Wykonawcy załączą dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie;
7.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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7.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawcy winni udokumentować znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umoŜliwiającej realizację niniejszego zamówienia poprzez posiadanie opłaconej polisy lub
innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i mienia, na
jedno lub wszystkie zdarzenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niŜ 150.000 zł.
7.2 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z niech przy wykonywaniu zamówienia.
7.3 Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.
7.5 Ocena spełnienia wyŜej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złoŜone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.
7.6 O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne

VIII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
8.1

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt. 7.1 SIWZ:
8.1.1 wykaz wykonanych - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw
urządzeń sieciowych o wartości nie mniejszej niŜ 300.000 zł brutto oraz przynajmniej jedna
z nich została wykonana na kwotę min. 100.000 zł brutto, wraz z dokumentami,
potwierdzającymi, iŜ dostawy te zostały wykonane naleŜycie (załącznik nr 5 do SIWZ);
8.1.2 opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 150.000 zł.

8.2

W celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust.1

ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty:
8.2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3);
8.2.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
8.2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
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8.2.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.3

JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zobowiązany
jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złoŜenia razem z ofertą dokumentów
wymienionych w pkt. 8.2 SIWZ dotyczących kaŜdego z tych podmiotów, o ile te będą brały
udział w realizacji zamówienia.

8.4

JeŜeli Wykonawca będzie polegał na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia innych
podmiotów, wówczas Wykonawca dostarczy wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.

8.5

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
8.5.1 pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
8.5.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 4 do SIWZ).

8.6

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze ( konsorcja/sp. cywilne):
8.6.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
8.6.2 W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego dokumenty wymienione pkt. 8.2, 8.5.1, składa kaŜdy z Wykonawców
oddzielnie a pozostałe składane są wspólnie;
8.6.3 Ponadto w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego,

do

oferty

musi

być

załączony

dokument

ustanawiający

pełnomocnika

wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii;
8.6.4 JeŜeli oferta Wykonawców, którzy złoŜyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem
umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę.
8.6.5 Wykonawcy

wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8.7

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
8.7.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
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a) pkt.8.2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem
składania ofert;
b) pkt.8.2.3 i 8.2.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę

lub miejsce

zamieszkania,

potwierdzające

odpowiednio,

nie

Ŝe

zalega

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem składania ofert.
8.7.2 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych
nie wcześniej niŜ w terminach określonych wyŜej.
8.7.3 Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę wraz tłumaczeniem na język polski.
8.8 Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

IX.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyŜszej procedury
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: (22) 695 28 62 bądź mailem na adres:
zamowienia@prezydent.pl.
9.2 Zamawiający

wszelkie

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia

oraz

informacje

w

zakresie

prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie, faksem bądź mailem.
9.3 Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uwaŜa się za złoŜone
w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. KaŜda ze stron
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.4 Wszelką korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na
adres:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostarczeniem urządzeń do analizy i filtrowana stron
internetowych dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy – 42/2010]”
9.5 W

przypadku

przekazywania

korespondencji

drogą

elektroniczną

na

adres

e-mail:

zamowienia@prezydent.pl naleŜy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
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9.6 Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane przez wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
9.7 Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków
składających się na ofertę wykonawcy:
• e-mail: zamowienia@prezydent.pl
• faks: 0 22 695-28-62
9.8 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: p. Jolanta Stańczykowska – tel. (22) 695
28 63 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-16.15.
9.9 Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ:
9.9.1

W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
a w szczególności

dotyczących

SIWZ,

Wykonawca

moŜe

zwrócić

się

pisemnie

do Zamawiającego o wyjaśnienie, a Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14 lipca
2010r.
9.9.2

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 9.9.1 lub dotyczy udzielonych juŜ wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.9.3

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.

9.9.4

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego i będzie wiąŜąca.

9.9.5

X.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
10.2 Wadium naleŜy wnieść w terminie do dnia 20 lipca 2010 r. do godziny 13:00.
10.3 Wadium moŜe być wniesione:
a)

w pieniądzu (przelew na rachunek bankowy),

b)

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,

c)

w gwarancjach bankowych,

d)

w gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e)

w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr
42, poz. 275 z późn. zmian. ).

10.4 Wpłaty moŜna dokonać na konto: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Finansowe w NBP O/O Warszawa
nr konta 25 1010 1010 0036 6513 9120 0000.
10.5 Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego w terminie określonym
w sekcji X pkt. 2.
10.6 W przypadku składania dokumentów wymienionych w pkt. 10.3 lit. b), c), d) i e) mogą one być złoŜone
30

w kasie zamawiającego ( pok. 328 w godz. 10

00

– 14

) przez Wykonawcę lub przysłane pocztą na

adres podany w pkt. IX pkt. 9.5 z dopiskiem: „Biuro Finansowe – wadium do przetargu
nieograniczonego na zakup wraz z dostarczeniem urządzeń do analizy i filtrowania stron
internetowych dla Kancelarii Prezydenta RP – sygnatura postępowania 42/2010”, w terminie
określonym w pkt. 10.2.
10.7 Kserokopia wniesienia wadium moŜe być dołączona do oferty.
10.8 Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie w terminie, zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
10.9 Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŜeniem pkt.10.16.
10.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano.
10.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
10.12 Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 10.10, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca którego oferta została wybrana:
10.13.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
10.13.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;
10.13.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy.
10.14 Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
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10.15 Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na Ŝądanie zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
10.16 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art.26 ust.3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w sekcji VIII
SIWZ.

XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1 Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy ustala się termin 30 dni związania złoŜoną ofertą.
11.2 Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
12.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.3 Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty do postępowania,
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez danego Wykonawcę.
12.4 Oferta pod rygorem niewaŜności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym,
na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
12.5 Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12.6 Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
(bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty naleŜy
załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.:
a)

dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji VIII SIWZ;

b)

dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji V pkt. 5.10 SIWZ;

c)

kserokopia dowodu wniesienia wadium – moŜe zostać dołączona.

12.7 Dokumenty wymagane przez zamawiającego i dołączone do formularza oferty (załącznik nr 1) mogą
być:
a)

przedstawione w formie oryginału,

b)

przedstawione w formie kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez
uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej

lub posiadające

uprawnioną/uprawnione

pełnomocnictwo

do reprezentowania

podpisane

wykonawcy).

przez

Poświadczenie

osobę/osoby
za

zgodność

z oryginałem powinno mieć miejsce na kaŜdej stronie dokumentu zawierającej treść.
12.8 Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba naleŜycie umocowana przez osobę
uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty.
12.9 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do
oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
9
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
kopii.
12.10 W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niŜ określony
w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo teŜ przez inne osoby
niŜ wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na
podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, naleŜy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo.
W wypadku przedłoŜenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne
poświadczenie zgodności z oryginałem. TakŜe udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być
potwierdzone notarialne.
12.11 Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
12.12 Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem.
12.13 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
12.14 Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
zaadresowanej:
„Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa”
i oznaczonej:
„Zakup wraz z dostarczeniem urządzeń do analizy i filtrowania stron internetowych dla
Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 42/2010] - nie otwierać przed dniem 20 lipca
2010 roku, godz. 14:00”
Na kopercie naleŜy podać dane Wykonawcy.
12.15 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.
12.16 Powiadomienie musi być złoŜone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem
"ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany
dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak
oferta.
12.17 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem:
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA.” Informacja o zastrzeŜeniu
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŜy podać równieŜ w załączniku nr 1 –
Formularzu oferty.

XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej
10, parter wejście „D” w terminie do dnia 20 lipca 2010 roku do godz. 13:00
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13.2 ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
13.3 W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złoŜona po terminie. W postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę
o złoŜeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania
13.4 Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lipca 2010 roku o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego,
w sali nr 110 przy ul. Wiejskiej 10, w Warszawie.
13.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.6 Otwierając oferty Zamawiający poda:
•

nazwy i adresy wykonawców,

•

ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania, warunki płatności
zawarte w ofertach).

13.7 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek,
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA
14.1 Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
14.2 Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz
z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego, oraz wszystkie
pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.).
14.3 Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres
realizacji zamówienia.
14.4 Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
14.5 Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 – formularzu oferty.
14.6 Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
14.7 JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.8 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą:
14.8.1 Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
15.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA 100%
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15.2 Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena oferowana minimalna brutto
Ocena punktowa = --------------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty brutto

15.2 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów.

XVI.

PROJEKT UMOWY.
Projekt umowy - załącznik nr 7 do siwz

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XVIII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XIX. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia
29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie
z warunkami określonymi w siwz.
XX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XXI. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE
22.1 Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona:
a)

zmiany terminu realizacji zamówienia – w sytuacji gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezaleŜnych
od Wykonawcy;

b)

zmiany urządzeń na inne o parametrach nie gorszych niŜ zaoferowane przez Wykonawcę
w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ – w sytuacji wycofania urządzeń z produkcji
przez producenta.
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Załącznikami do SIWZ są:
–

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

–

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

–

Załącznik nr 3 – Oświadczenie, zgodne z art. 24 ust. 1 i 2;

–

Załącznik nr 4 – Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy;

–

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadających
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia;

–

Załącznik nr 6 – Charakterystyka proponowanego sprzętu;

–

Załącznik nr 7 – Projekt umowy.
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Załącznik nr 1 do siwz
....................................................
pieczęć adresowa Wykonawcy
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Dane Wykonawcy:
nazwa firmy .........................................................................................................................................
adres....................................................................................................................................................
telefon/faks ..................................................................................
NIP ...............................................................................................
REGON ........................................................................................
osoba do kontaktu ........................................................................
tel./ e-mail .....................................................................................
nr konta bankowego Wykonawcy .......................................................................................................
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup wraz z dostarczeniem urządzeń do analizy i filtrowania stron
internetowych dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania – 42/2010], oferujemy dostawę
przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 2 do siwz – opisie przedmiotu
zamówienia:


za

cenę

netto..................................................zł

tj.

brutto

........................................................zł

(słownie brutto .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... zł).

Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty.
*Cena oferty zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz
z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie pochodne
(między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.).
1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w ciągu 6 tygodni od dnia
podpisania umowy.
2. Zapoznaliśmy

się

ze

specyfikacją

istotnych

warunków

zamówienia

oraz

wzorem

umowy

i nie wnosimy w stosunku do nich Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy
umowę zgodnie z tym wzorem.
3. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)
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4. Oferowana cena obejmuje koszty dostarczenia i uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia pracowników
w siedzibie Zamawiającego.
5. Oświadczamy, Ŝe oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2 do siwz.
6. Zobowiązujemy się do udzielenia w okresie ......... miesięcy gwarancji na zasadach określonych
w załączniku nr 2 do umowy.
7. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od
upływu

terminu

składania

ofert,

na

potwierdzenie

czego

wnieśliśmy

wadium

w

wysokości

................................................. w formie ............................................................ (potwierdzenie wniesienia
w załączeniu).
8. Oświadczamy, Ŝe za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr ..............
niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, gdy polisa obejmuje okres krótszy niŜ termin
realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do złoŜenia oświadczenia, Ŝe przedłuŜymy ją na czas trwania
umowy.
10. Polegamy/nie polegamy na zasobach innych podmiotów, o których mowa w sekcji VIII pkt.8.3 SIWZ*
11. Podwykonawcom zamierzam zlecić realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis
gwarancyjny w okresie gwarancji tak/nie*
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

.......................................................................
Podpis i pieczęć imienna osoby - osób
upowaŜnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy

...............................
data i miejscowość

UWAGA
Wszystkie zmiany juŜ po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub
wyraŜenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się
uŜywania korektora.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa sprzętu:

Urządzenia do analizy i filtrowania treści stron internetowych (2 szt.)

Lp.

Rodzaj
podzespołu

Zestaw parametrów

1

2

3

1

Zarządzanie

Urządzenie

Rodzaj Parametru

Wymagana wartość parametru

Parametr 1

Dedykowane rozwiązanie
sprzętowo-programowe (nie
dopuszcza się komercyjnych
systemów operacyjncyh)

TAK

Parametr 2

Dostosowane do montaŜu w
szafie RACK 19"

TAK

Parametr 3

Wysokość urządzenia

Parametr 4

Interfejsy

Parametr 5

Przynajmniej 2 interfejsy
umoŜliwiające ciągłe
monitorowanie całego ruchu
sieciowego wejściowego i
wyjściowego

Parametr 6

Zarządzanie

Parametr 7

Obsługa SNMP przynajmniej w
wersji 2 i 3

Parametr 8

Alerty e-mail

TAK

Parametr 9

Tryby pracy

przynajmniej transparent proxy,
forwarding proxy

Parametr 10

Wsparcie WCCP

TAK

Parametr 11

Obsługa nagłówka X-ForwardFor do integracji z innymi
serwerami proxy

TAK

Parametr 12

MoŜliwość zapisania konfiguracji
do zewnętrznego pliku

TAK

Parametr 13

MoŜliwość wgrania do
urządzenia konfiguracji z
zewnętrznego pliku

TAK

maksymalnie 2U
minimum 6xRJ45 10/100/1000

TAK

przynajmniej SSH, WWW
TAK
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Funkcjonalność

Parametr 14

Wbudowane narzędzie do
testowania reguł pozwalające na
testowanie w kontekście
dowolnego wykorzystywanego
mechanizmu/uŜytkownika

TAK

Parametr 15

Automatyczna aktualizacja
urządzenia, sygnatur i
mechanizmów
zabezpieczających

TAK

Parametr 16

Monitorowane i analizowane
protokoły

przynajmniej HTTP, HTTPS, FTP

Parametr 17

Filtrowanie adresów WWW
bazujące na systemie
kategoryzacji oraz reputacji
adresów IP i domen

TAK

Parametr 18

Reputacja określana na
podstawie przynajmniej 50
parametrów dotyczących
adresów URL w tym
przynajmniej: białe listy, czarne
listy, IP dynamiczne, zawartość
HTML (podać minimum 5 innych
parametrów)

Parametr 19

MoŜliwość tworzenia własnych
kategorii URL bez ograniczeń
ilościowych

TAK

Parametr 20

Automatyczna analiza w czasie
rzeczywistym
nieskategoryzowanych URL i
przypisanie do odpowiedniej
kategorii i zastosowanie
dopasowanej polityki dostępu

TAK

Parametr 21

Skanowanie antywirusowe za
pomocą silników przynajmniej 2
róŜnych producentów (podać
ilość i nazwy producentów)

TAK (minimum 2)

Parametr 22

Skanowanie antimalware
chroniące przed zagroŜeniami za
pomocą rozwiązań przynajmniej
2 róŜnych producentów (podać
ilość i nazwy producentów)

TAK (minimum 2)

TAK (minimum 5 pozostałych
parametrów)
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Parametr 23

Mechanizm antimalware chroni
przynajmniej przed zagroŜeniami
typu: phishing, pharming, rootkit,
wirus, worm, keyloger, konie
trojańskie, monitory systemu,
reklamy, zmiana strony startowej)
(podać ilość i nazwy
producentów)

TAK

Parametr 24

Inspekcja HTTPS poprzez
deszyfrowanie i szyfrowanie sesji
HTTPS

TAK

Parametr 25

Inspekcja HTTPS obsługująca
wszystkie mechanizmy dostępne
dla HTTP

TAK

Parametr 26

MoŜliwość obejścia inspekcji
HTTPS na podstawie wyników
mechanizmów filtrowania i
reputacji

TAK

Parametr 27

MoŜliwość definiowania
przedziałów czasowych, które
będą wykorzystywane do
budowania polityk dostępu

TAK

Parametr 28

Wbudowana moŜliwość
blokowania transferowanych
obiektów (przynajmniej: wielkość
obiektu, streaming audio/video,
programy wykonywalne)

TAK

Parametr 29

Wbudowany mechanizm
skanujący wszystkie porty
TCP/IP chroniący przed
programami szpiegującymi
poprzez wykrywanie i blokowanie
prób wysłania danych (phonehome) z ominięciem portu HTTP

TAK

Parametr 30

Tworzenie własnych polityk
dostępu z moŜliwością
konfiguracji URL filtering,
obiektów, własnych przedziałów
czasowych, własnych i
predefiniowanych kategorii URL

TAK
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Uwierzyelnianie uŜytkowników
Raportowanie

Parametr 31

Mechanizm przypisania
analizowanej sesji do polityki
dostępu na podstawie
przynajmniej adresu IP klienta,
nazwy uŜytkownika
uwierzytelnionego, kategorii URL

TAK

Parametr 32

MoŜliwość uwierzytelniania
uŜytkowników przez urządzenie
proxy

TAK

Parametr 33

Integracja z LDAP bez
konieczności instalacji
dodatkowego oprogramowania

TAK

Parametr 34

Integracja z Active Directory bez
konieczności instalacji
dodatkowego oprogramowania

TAK

Parametr 35

MoŜliwość korzystania z grup
Active Directory jako kontenerów
zawierajcych uŜytkowników

TAK

Parametr 36

Wbudowane narzędzie do
generowania bieŜących raportów
(przynajmniej aktywność
uŜytkowników, zablokowane
URL, podsumowanie, status
urządzenia)

TAK

Parametr 37

MoŜliwość generowania
szczegółowych raportów
(przynajmniej: aktywność
uŜytkownika w okresie czasu,
odwiedzane strony w okresie
czasu) - w przypadku
dodatkowego oprogramowania
podać nazwę, wersję)

TAK (nazwa)

Parametr 38

MoŜliwość pobrania logów z
urządzenia (do analizy
zewnętrznej) w postaci zgodnej
ze standardem Log File Format
(eLFF)

TAK
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(podać rodzaj licencjonowania i ilośc
licencji)

Parametr 40

Urządzenie dostarczone wraz z
pełnym obsługiwaym zakresem
funkcjonalnym

TAK

Parametr 41

Oprogramowanie dodatkowe

Parametr 42

Wydajność, sugerowany
przedział liczby obsługiwanych
przez urządzenie uŜytkowników
deklarowany przez producenta

Parametr 43

Wsparcie techniczne i
aktualizacje wszystkich
funkcjonalności

Parametr 44

Dostęp do dokumentacji, bazy
wiedzy i case study na stronie
producenta

TAK

Parametr 45

BieŜące informowanie o
aktualizacjach oprogramowania
na podany adres e-mail

TAK

Gwarancja i wsparcie

Licencjonowanie

Parametr 39

Licencjonowanie (w przypadku
licencjonowania per-user
zamawiający deklaruje
wykorzystanie na poziomie 500
uŜytkowników dla dwóch
urządzeń - wymogiem jest
licencjonowanie pływające bez
konieczności ograniczania ilości
uŜytkowników na konkretnym
urządzeniu)

(podać dostarczane oprogramowanie
dodatkowe wraz z rodzajem licencji)

przynajmniej 999 uŜytkowników

minimum 36 miesięcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

O Ś W I AD C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A

W imieniu firmy:
…………………………………….................………………….........................………………………......……
………………………………………………............................................………………………………………
oświadczam / oświadczamy, Ŝe:
nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24
ustawy, na potwierdzenie czego składamy dokumenty określone w sekcji VIII pkt. 8.2 SIWZ.

……….............……………………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

.........................., dnia ……..........….2010 r.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

...................................................
pieczęć Wykonawcy

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

O Ś W I AD C Z E N I E O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W U D Z I AŁ U W P O S T Ę P O W A N I U

W imieniu firmy:
…………………………………….................………………….........................………………………......……
………………………………………………............................................………………………………………
oświadczam / oświadczamy, Ŝe:
Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian. oraz w SIWZ.

……….............……………………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

.........................., dnia ……..........….2010 r.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
...................................................
pieczęć Wykonawcy

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia

Lp.

Przedmiot dostaw

Całkowita
wartość brutto
dostaw
(w zł)

Termin realizacji dostaw
Data
rozpoczęcia
(dd/mm/rrrr)

Data
zakończenia
(dd/mm/rrrr)

Nazwa Zleceniodawcy
Telefon kontaktowy

RAZEM

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie dostaw wskazanych w niniejszym
wykazie.

........................., dnia ....................2010r.

…................…………......................................................
(Podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji wykonawcy)
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...........................................................

Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć adresowa wykonawcy)

CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU – OFERTA WYKONAWCY

Nazwa urządzenia oraz symbol
i ilość sztuk

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

Podstawa
wyceny

Rodzaj
podzespołu

Zestaw parametrów

1

2

3

4

1

Np. cennik
firmowy nr
…………......
z dnia,
kalkulacja
własna itp.

Rodzaj Parametru

Funkcjonalność

Lp.

Parametr 1

Dedykowane rozwiązanie
sprzętowo-programowe
(nie dopuszcza się
komercyjnych systemów
operacyjnych)

Parametr 2

Dostosowane do
montaŜu w szafie RACK
19"

Parametr 3
Parametr 4

Wysokość urządzenia
Interfejsy

Parametr 5

Przynajmniej 2 interfejsy
umoŜliwiające ciągłe
monitorowanie całego
ruchu sieciowego
wejściowego i
wyjściowego

Parametr 6

Zarządzanie

Parametr 7

Obsługa SNMP
przynajmniej w wersji 2 i
3

Parametr 8
Parametr 9
Parametr 10

Alerty e-mail
Tryby pracy
Wsparcie WCCP

Parametr 11

Obsługa nagłówka XForward-For do integracji
z innymi serwerami proxy

Parametr 12

MoŜliwość zapisania
konfiguracji do
zewnętrznego pliku

Parametr 13

MoŜliwość wgrania do
urządzenia konfiguracji z
zewnętrznego pliku

Wymagana wartość parametru
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Parametr 14

Wbudowane narzędzie
do testowania reguł
pozwalające na
testowanie w kontekście
dowolnego
wykorzystywanego
mechanizmu/uŜytkownika

Parametr 15

Automatyczna
aktualizacja urządzenia,
sygnatur i mechanizmów
zabezpieczających

Parametr 16

Monitorowane i
analizowane protokoły

Parametr 17

Filtrowanie adresów
WWW bazujące na
systemie kategoryzacji
oraz reputacji adresów IP
i domen

Parametr 18

Reputacja określana na
podstawie przynajmniej
50 parametrów
dotyczących adresów
URL w tym przynajmniej:
białe listy, czarne listy, IP
dynamiczne, zawartość
HTML (podać minimum 5
innych parametrów)

Parametr 19

MoŜliwość tworzenia
własnych kategorii URL
bez ograniczeń
ilościowych

Parametr 20

Automatyczna analiza w
czasie rzeczywistym
nieskategoryzowanych
URL i przypisanie do
odpowiedniej kategorii i
zastosowanie
dopasowanej polityki
dostępu

Parametr 21

Skanowanie
antywirusowe za pomocą
silników przynajmniej 2
róŜnych producentów
(podać ilość i nazwy
producentów)
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Parametr 22

Skanowanie antimalware
chroniące przed
zagroŜeniami za pomocą
rozwiązań przynajmniej 2
róŜnych producentów
(podać ilość i nazwy
producentów)

Parametr 23

Mechanizm antimalware
chroni przynajmniej przed
zagroŜeniami typu:
phishing, pharming,
rootkit, wirus, worm,
keyloger, konie
trojańskie, monitory
systemu, reklamy,
zmiana strony startowej)
(podać ilość i nazwy
producentów)

Parametr 24

Inspekcja HTTPS
poprzez deszyfrowanie i
szyfrowanie sesji HTTPS

Parametr 25

Inspekcja HTTPS
obsługująca wszystkie
mechanizmy dostępne
dla HTTP

Parametr 26

MoŜliwość obejścia
inspekcji HTTPS na
podstawie wyników
mechanizmów filtrowania
i reputacji

Parametr 27

MoŜliwość definiowania
przedziałów czasowych,
które będą
wykorzystywane do
budowania polityk
dostępu

Parametr 28

Wbudowana moŜliwość
blokowania
transferowanych
obiektów (przynajmniej:
wielkość obiektu,
streaming audio/video,
programy wykonywalne)
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Uwierzytelnianie uŜytkowników

Parametr 29

Wbudowany mechanizm
skanujący wszystkie
porty TCP/IP chroniący
przed programami
szpiegującymi poprzez
wykrywanie i blokowanie
prób wysłania danych
(phone-home) z
ominięciem portu HTTP

Parametr 30

Tworzenie własnych
polityk dostępu z
moŜliwością konfiguracji
URL filtering, obiektów,
własnych przedziałów
czasowych, własnych i
predefiniowanych
kategorii URL

Parametr 31

Mechanizm przypisania
analizowanej sesji do
polityki dostępu na
podstawie przynajmniej
adresu IP klienta, nazwy
uŜytkownika
uwierzytelnionego,
kategorii URL

Parametr 32

MoŜliwość
uwierzytelniania
uŜytkowników przez
urządzenie proxy

Parametr 33

Integracja z LDAP bez
konieczności instalacji
dodatkowego
oprogramowania

Parametr 34

Integracja z Active
Directory bez
konieczności instalacji
dodatkowego
oprogramowania

Parametr 35

MoŜliwość korzystania z
grup Active Directory jako
kontenerów
zawierających
uŜytkowników
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Raportowanie
Licencjonowanie

Parametr 36

Wbudowane narzędzie
do generowania
bieŜących raportów
(przynajmniej aktywność
uŜytkowników,
zablokowane URL,
podsumowanie, status
urządzenia)

Parametr 37

MoŜliwość generowania
szczegółowych raportów
(przynajmniej: aktywność
uŜytkownika w okresie
czasu, odwiedzane
strony w okresie czasu) w przypadku
dodatkowego
oprogramowania podać
nazwę, wersję)

Parametr 38

MoŜliwość pobrania
logów z urządzenia (do
analizy zewnętrznej) w
postaci zgodnej ze
standardem Log File
Format (eLFF)

Parametr 39

Licencjonowanie (w
przypadku
licencjonowania per-user
zamawiający deklaruje
wykorzystanie na
poziomie 500
uŜytkowników dla dwóch
urządzeń - wymogiem
jest licencjonowanie
pływające bez
konieczności
ograniczania ilości
uŜytkowników na
konkretnym urządzeniu)

Parametr 40

Urządzenie dostarczone
wraz z pełnym
obsługiwanym zakresem
funkcjonalnym

Parametr 41

Oprogramowanie
dodatkowe
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Gwarancja

Parametr 42

Wydajność, sugerowany
przedział liczby
obsługiwanych przez
urządzenie uŜytkowników
deklarowany przez
producenta

Parametr 43

Wsparcie techniczne i
aktualizacje wszystkich
funkcjonalności

Parametr 44

Dostęp do dokumentacji,
bazy wiedzy i case study
na stronie producenta

Parametr 45

BieŜące informowanie o
aktualizacjach
oprogramowania na
podany adres e-mail

............................., dnia ........................ 2010r.

......................................................................
(Podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do
reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Projekt umowy

Zawarta w dniu

......................... 2010 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy
ulicy Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa, Numer NIP: 526-10-05-022, numer REGON: 000000023, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. ................................ – Dyrektora Biura Administracyjnego
2. ............................... – Dyrektora Biura Finansowego
a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego firmą
........................................ z siedzibą w ............................... przy ul. .................................; wpisaną do
Rejestru

Przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy

.................................................., ............................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem ................................... zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. – .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczenie urządzeń do analizy i filtrowania treści stron
internetowych dla Kancelarii Prezydenta RP, o parametrach oraz na warunkach określonych w ofercie
złoŜonej w dniu ...............

2.

Opis przedmiotu zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.
§2
Zobowiązania stron

1. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) dostarczenia urządzeń do obiektu Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10 własnym
transportem, na własny koszt i ryzyko;
b) dostarczenia szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji;
c) udzielenia gwarancji na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do umowy,
d) dostarczenia wraz ze sprzętem listy numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz podzespołów
posiadających numery seryjne;
e) oznaczenia nalepkami dostarczony sprzęt pozwalającymi zidentyfikować Wykonawcę;
f)

przeprowadzenia szkoleń autoryzowanych przez producenta urządzeń w ilości 10 dni szkoleniowych
– w kaŜdym wybranym szkoleniu będzie brał udział jeden pracownik Zamawiającego;

g) zapewnienia konsultacji inŜyniera w zakresie instalacji i konfiguracji urządzenia;
h) przeprowadzenia szkoleń na terenie Warszawy w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później
jednak niŜ w ciągu 90 dni od podpisania umowy.
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§3
Licencje.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznych licencji na korzystanie z oprogramowania
niezbędnego do zachowania funkcjonalności dostarczanych urządzeń.
2. Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem
i licencją producenta.
3. Licencje zostają udzielone na czas nieokreślony.
§4
Termin realizacji.
1. Dostawa urządzeń będących przedmiotem umowy zostanie wykonana w ciągu 8 tygodni od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ……………..
2. Szkolenie odbędzie się nie później niŜ w ciągu 90 dni od podpisania umowy.
§5
Odbiór.
1.

Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

2.

Z czynności odbioru Urządzeń zostaną spisane i podpisane przez dwie strony Protokoły:
a) odbioru ilościowego, który będzie potwierdzeniem ilości otrzymanych urządzeń oraz przekazania
wykazu urządzeń z numerami seryjnymi;
b) odbioru jakościowego stwierdzającego zgodność dostarczonych urządzeń z ofertą stanowiącą
Załącznik Nr 1 do umowy oraz wykonanie czynności o których mowa w § 2 , w tym pod względem
parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę urządzeń. Protokół odbioru
jakościowego będzie zatwierdzał numery seryjne dostarczonych urządzeń.

3.

Odbiór jakościowy odbędzie się w ciągu 14 dni roboczych od daty dostawy sprzętu.

4.

Urządzenia, które nie spełnią warunków odbioru, o którym mowa w ust. 2, zostaną wymienione na
nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa
Wykonawca. Z czynności odbioru urządzeń wolnych od wad zostanie sporządzony Dodatkowy
protokół odbioru.

5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą urządzeń do momentu podpisania
Protokołów odbioru wymienionych w ust. 2.
§6
Wynagrodzenie.

1.

Strony zgodnie ustalają łączną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na
.............................................zł netto tj. ............................................... zł. brutto (słownie:
........................................................................) w oparciu o ofertę Wykonawcy.

2.

Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty zawierającą zapłatę za przedmiot zamówienia, wszelkie inne
koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, w tym koszty dostawy,
montaŜu i uruchomienia do siedziby Zamawiającego, szkolenia w zakresie obsługi i konfiguracji oraz
wszystkie koszty pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.).

3.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczone, odebrane i działające urządzenia oraz
przeszkolenie w zakresie obsługi i konfiguracji.
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§7
Płatność.
1.

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
w terminie do 7 dni po podpisaniu Protokołów odbioru wymienionych w § 5 ust. 2, nie wcześniej jednak
niŜ w terminie 7 dni po podpisaniu Dodatkowego protokołu odbioru wymienionego w § 5 ust. 3 umowy,
przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury
VAT.

2.

Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień złoŜenia przez Zamawiającego dyspozycji obciąŜenia rachunku
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

3.

Dane do faktury: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.
§8
Kary umowne.

1.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:
a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, określonego w § 4 ust.1 oraz § 5 ust. 3 - w wysokości
0,5% wartości brutto umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia. Kwota kar umownych nie moŜe w takim
przypadku przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto;
b) z tytułu niedotrzymania terminu przeprowadzenia szkolenia, określonego w § 4 ust. 2 - w wysokości
0,1% wartości brutto umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia. Kwota kar umownych nie moŜe w takim
przypadku przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto;
c) w razie nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca - w wysokości 3% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
d) w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii w terminie określonym w „warunkach gwarancji
i serwisu” - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za
kaŜdy dzień opóźnienia;
e) w przypadku nie dotrzymania terminu podstawienia sprzętu zastępczego w terminie określonym
w „warunkach gwarancji i serwisu” - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 6 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia.

2.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za kaŜdy dzień
opóźnienia płatności po terminie określonym w § 7 ust. 1.

3.

NiezaleŜnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania
od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonej kary w przypadku
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania.

4.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

5.

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1,
Zamawiający w kaŜdej chwili moŜe od umowy odstąpić w terminie 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§9
Gwarancja i serwis.

1.

Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń zgodnie
z warunkami określonymi w Załączniku Nr 2 do umowy.

2.

Gwarancja nie obejmuje wad będących następstwem eksploatacji urządzeń niezgodnie z instrukcjami
dostarczonymi Zamawiającemu.
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§ 10
Rękojmia za wady fizyczne i prawne.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne
dostarczonych urządzeń, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw autorskich, patentów pozostających
w związku z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium RP.

2.

Za wady fizyczne uznaje się brak w urządzeniach cech funkcjonalności określonych w SIWZ.

3.

W przypadku wystąpienia przez osobą trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłączenie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze
skierowanym przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Zamawiającego od wszelkich
zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
§ 11
Poufność.

1.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym takŜe
nieupowaŜnionym pracownikom:
a) know-how,
b) informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez
względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej,
kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź
obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub
decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.

2.

Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niŜ opisane powyŜej
osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie kaŜdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, Ŝe
są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień
Umowy.

3.

Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie
bezterminowo.

4.

Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje
zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia
Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem.

5.

Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych
informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego a takŜe do przedstawienia
Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, po prawidłowym wykonaniu usługi oraz po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12
C e s j a.
Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających bądź
związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 13
Postanowienia końcowe.
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2.

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.

3.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki
takiej zmiany.

4.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.

5.

Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji odbioru sprzętu będącego przedmiotem umowy
są:
a)

ze strony Zamawiającego

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

tel. ..................................

b)

ze strony Wykonawcy

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

tel. ..................................

6.

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część umowy.

7.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

8.

Załączniki do umowy: Opis przedmiotu zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę, Warunki
gwarancji i serwisu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2
do umowy z dnia ................2010r.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .......-miesięcznej gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie
urządzeń.
2. Termin gwarancji, o której mowa w pkt. 1 biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru
jakościowego bez uwag. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny dla
urządzeń oraz aktualizację oprogramowania wymaganego dla zachowania pełnej funkcjonalności.
3. Wykonawca zapewni dostawy części zamiennych w okresie pięciu lat po upływie okresu
gwarancyjnego.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 90-dniowej gwarancji na bezawaryjne działanie wszelkich
nośników instalacyjnych. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru
bez uwag.
5. W przypadku wykrycia wady nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie
3 dni od dnia zgłoszenia wady.
6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, Ŝe dostarczając licencje na korzystanie z programu nie
narusza Ŝadnych praw osób trzecich oraz Ŝe nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez
osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie
zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do
podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających naleŜytą ochronę przed
roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych jak równieŜ
związanych z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006
r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
7. Wykonawca zagwarantuje równieŜ prawo do licencji na nową wersję oprogramowania w razie
stwierdzenia błędu w czasie eksploatacji.
8. Dla urządzeń Wykonawca zapewni dostęp do sterowników, firmware’u, aktualizacji sterowników
i aktualizacji oprogramowania na stronie internetowej producenta sprzętu:
o

…………………..(naleŜy podać nazwę sprzętu i bezpośredni adres strony producenta zawierającej
aktualizacje dla oferowanego sprzętu)

9. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane:
•

całodobowo - pod nr faksu wskazanym w umowie

•

telefonicznie -na wielodostępowy numer telefonu centrali serwisowej, w dni robocze w godz. 8.1516.15, tel. (…) ………………

•

całodobowo - pod adresem e-mail ……………………….

10. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wad i/ lub awarii. Potwierdzenie to
musi być przesłane faksem na nr 22 ................ lub na adres poczty elektronicznej: ………… w ciągu 2
godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii. W przeciwnym wypadku za moment zgłoszenia awarii
przyjmuje się godzinę wysłania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną.
11. Wykonawca gwarantuje diagnozę oraz dostawę części zamiennych wraz z podmiana przez
uprawnionego pracownika technicznego nie później niŜ następnego dnia roboczego (poniedziałek –
piątek) w godzinach pracy Zamawiającego.
12. Wykonawca przystąpi do naprawy nie później niŜ 4 godziny od zgłoszenia awarii.
13. Serwisowanie urządzeń moŜliwe jest w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8:00 do 16:15, a w
pozostałym czasie po uprzednim ustaleniu godziny z Zamawiającym. Wykonawca moŜe zlecić
wykonanie naprawy osobom trzecim, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
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14. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu uŜytkowania urządzeń (tzn. w obiektach
Zamawiającego w Warszawie).
15. W przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę urządzeń w serwisie, wówczas
uszkodzone urządzenia będą odbierane z obiektu Zamawiającego, a po naprawie dostarczone
do obiektu Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. W przypadku naprawy urządzeń poza siedzibą Zamawiającego urządzenia posiadające nośniki
z informacją zapisaną przez Zamawiającego np. twarde dyski, będą wymontowywane z urządzenia
przed wyniesieniem sprzętu z siedziby Zamawiającego. Po naprawie urządzeń powinien mieć na
powrót zamontowane wszystkie nośniki.
17. W przypadku uszkodzenia dysku twardego lub innego nośnika informacji i stwierdzenia potrzeby jego
wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy.
18. W przypadku awarii urządzeń, która nie została usunięta w terminie określonym w pkt.11, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany urządzeń na nowe, o parametrach nie gorszych od urządzeń
uszkodzonych. Nowe urządzenia będą przygotowane do pracy.
19. Przy naprawach serwisowych urządzeń, Wykonawca będzie wykonywał dodatkowo następujące
czynności:
•

instalowanie najnowszych wersji poprawek systemowych,

•

konfigurację urządzeń zgodnie z wymogami systemu według uprzednich wytycznych i procedur
uzyskanych od Zamawiającego.

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wymienione części i podzespoły
sprzętu, ale nie krócej niŜ gwarancja sprzętu, w którym są montowane. Termin gwarancji biegnie od
dnia podpisania protokołu naprawy urządzeń.
21. Przy diagnostyce urządzeń, Wykonawca będzie korzystał z oprogramowania diagnostycznego
dostarczanego lub zalecanego przez producentów urządzeń.
22. Okres gwarancyjny zostanie przedłuŜony o łączną liczbę dni, w których urządzenia były wyłączone
z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. Liczbę tę określa się jako
liczbę dni, która upłynęła między dniem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia, a dniem naprawy lub
dostarczenia naprawionych urządzeń.
23. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.
24. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego, lub jednostek, do których zostały dostarczone urządzenia,
mają prawo do otwierania obudów oraz dokonywania rozbudowy konfiguracji podstawowych.
Gwarancja nie moŜe ograniczać praw Zamawiającego do:
•

instalowania i wymiany w dostarczonych urządzeniach standardowych kart i urządzeń, zgodnie
z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego,

•

dysponowania dostarczonymi urządzeniami, oprogramowaniem w razie ich sprzedaŜy lub innej
formy przekazania – w takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji przechodzą na Nabywcę.

25. Wykonawca zobowiązany jest to bieŜącego informowania
oprogramowania na adres e-mail: …………………………

Zamawiającego

o

aktualizacjach

26. Wykonawca zapewni stały dostęp online do dokuemtnacji technicznej, bazy wiedzy i case study na
stronie producenta urządzeń.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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