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CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00 – 950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1
telefon: 22 556 01 29, faks: 22 826 20 30
e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
strona internetowa: www.uokik.gov.pl
Tryb i oznaczenie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również ustawą Prawo zamówień publicznych
i zostało oznaczone znakiem DBA-2/240-51/2016, na jaki Wykonawcy winni się powoływać
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych (urządzenie
i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
Publicznych (CPV):
48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania.
30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID).
37453300-1 – Dyski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia”.
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane maksymalnie w terminie 14 dni
od podpisania umowy jednak nie później niż do 27.12.2016 r.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia to siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 400,00 zł (słownie złotych:
sześć tysięcy czterysta 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016, poz. 359).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa
Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000, z adnotacją „wadium - numer sprawy DBA-2/24051/2016.” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
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5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu wadialnego nie był trwale połączony
z ofertą, w celu umożliwienia zwrotu wadium bez naruszenia oferty.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46
ust. 4a Pzp.
Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie je w sposób nieprawidłowy w tym
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7.3.
7.4.
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7.13.

7.14.

7.15.
7.16.

7.17.
7.18.

również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3
Pzp.
Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia
z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia winny być ze sobą trwale złączone.
Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub
zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki,
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy
przekreślić i obok napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane
(z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.19.). W treści oferty winna być umieszczona
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy - z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne
pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby
wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie
z punktem 7.15.
O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno
być załączone upoważnienie do jej podpisania.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później
niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie
w celu zachowania ich poufności.
7.19. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca,
aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący
wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony
zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą
połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
7.20. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
8.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
8.2. Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
w tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
8.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00 – 950),
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS), w dni robocze, w godzinach
pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 10:00 dnia 1 grudnia 2016 r.
8.5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie
traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty (Zamawiający zaleca, aby koperta
zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy zaadresować
następująco:
……..……………………………………………………………………………………........
Wykonawca:
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
Wydział Zamówień Publicznych
OFERTA NA:
„Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie
do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów”
Sprawa DBA-2/240-51/2016

8.6.
8.7.

Nie otwierać przed dniem 1 grudnia 2016 r., godz. 10:30
 …………...…………………………………………………………………………….....….
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty
przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisania oferty.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, w sali 136, I piętro.
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Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy,
tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8.9. Informacje wskazane w punkcie 8.8 zostaną zamieszczone przez Zamawiającego
niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.
8.10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA lub WYCOFANIE.
9.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ
8.8.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający
przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
9.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane
przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej na której została
udostępniona SIWZ.
9.4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej
inicjatywy Zamawiającego.
9.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (dalej również „DUUE”).
9.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została
udostępniona SIWZ.
9.7. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, pkt 9.3 i pkt 9.5
dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – www.uokik.gov.pl.
9.8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi
na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.9. Pytania należy kierować do Dyrektora Generalnego Urzędu - Macieja Jabłońskiego
na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt 1 SIWZ.
9.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw
związanych z procedurą postępowania są Piotr Kulma lub Artur Krówka, kontakt:
zamowienia@uokik.gov.pl.
10.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz
z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
9.1.
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10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień
pkt 10.2 i pkt 10.3.
10.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty
w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa
w formie pisemnej.
10.3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26
ust. 3 Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.
10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
10.5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała
miejsce na stronie www.uokik.gov.pl – publikacja dokumentacji następować będzie tylko
w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
11.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
11.2. 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.

A.

CZĘŚĆ II
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Warunki udziału w postępowaniu

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1- 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1
pkt 2–4 ustawy z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
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d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,
o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym:
1.2.1. posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie jedno zamówienie, które polegało
na dostawie systemu do tworzenia kopii zapasowych (w tym oprogramowania do backup)
wraz jego wdrożeniem, a jego wartość wynosiła co najmniej 150 000,00 zł brutto.
B.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.
1.

Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć:
- do oferty –

1.1.

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej również „JEDZ”), o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
Informacje będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w zakresie określonym w pkt 1.1. i 1.2. lit. A
Części II SIWZ).
Zamawiający informuje, iż Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ
może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl
Instrukcję
wypełniania
JEDZ
można
znaleźć
pod
adresem
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa powyżej (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału

9

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
- po otwarciu ofert:
1.2.

oświadczenie o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 3 do SIWZ) lub braku
przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 3A do SIWZ) do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w pkt 8.8 Części I SIWZ.

2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni
od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ,
a także potwierdzających spełnianie przez oferowany system wymagań SIWZ, tj.
- w zakresie niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie określonym w pkt 1.1. lit. A
Części II SIWZ:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
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2.7.

2.8.

2.9.

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716).

- w zakresie spełniania warunków udziału, określonych w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ:
2.10. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.1. lit. A Części II SIWZ
(wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SIWZ).
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać
z jednostkowej umowy).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne
dokumenty powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 w przypadku usług lub dostaw – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których
mowa powyżej.
Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego zamówienie/ odbiorcę zamówienia.
- w zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy spełniają wymagania postawione
w SIWZ:
2.11. opis oferowanego systemu do tworzenia kopii zapasowych pod kątem spełniania wymogów
postawionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr
1 do SIWZ opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego systemu (urządzenia i
oprogramowania do backupu), które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa
producenta oferowanego urządzenia/oprogramowania oraz warunki realizacji zamówienia.
Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność
oferowanego przez Wykonawcę urządzenia i oprogramowania z wymaganiami
Zamawiającego postawionymi w SIWZ,
3.
Wykonawcy zagraniczni.
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. B Części II SIWZ:
1) pkt 2.1 lit. B Części II SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
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3.2.

3.3.

3.4.

4.

2) pkt 2.2–2.4 lit. B Części II SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 1 i 2b lit. B, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1. ppkt 2a
lit. B, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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 ust. 1, 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. Przepis ust. 2 stosuje się.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 lit. B Części II SIWZ, składa dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6
ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego
terminu
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
W powyższym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie (JEDZ), o którym
mowa w pkt 1.1. lit. B Części II SIWZ, dotyczące tego podmiotu. W przypadku gdy oferta
Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów zostanie najwyżej oceniona, taki
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 – 2.9 lit. B Części II SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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5.
5.1.

5.2.
5.3.

Forma dokumentów i oświadczeń o których mowa lit. B Części II SIWZ
Oświadczenia, o których mowa w lit. B Części II SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w lit. B Części II, inne niż oświadczenia, o których mowa
w pkt 5.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

C.

Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta

1.

Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz
dokumentem o którym mowa w pkt 2.
Oświadczenie wymienione w pkt 1.1. lit. B Części II SIWZ.
Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez
mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia
również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu
ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy
zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie każdego
z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15, 7.16, Części I SIWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują
następujące zasady składania dokumentów:
a) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1.1. i 2.10. lit. B Części II SIWZ powinny
zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie),
b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1
lit. B Części II SIWZ,
c) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.3 oraz 2.1-2.9.
lit. B Części II SIWZ,
d) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
e) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie
wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców,
f) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.

2.
3.

4.

5.
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CZĘŚĆ III
Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

Ocena Wykonawców i ofert
Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 25a
ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na
potwierdzenie warunków o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo
złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zapisy pkt 1.1 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo
informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt lub
ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego.
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca w formularzu ofertowym ustala cenę oferty, która winna obejmować
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i będzie stanowić całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy.
W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
uwzględniającą podatek VAT w obowiązującej stawce.
Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena lub koszt lub ich istotne
części składowe nie mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną lub kosztem jest jej odrzucenie – zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
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2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną
i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione
w miesięcznej cenie oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym
oświadczeniu), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku
VAT.
Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
Wykonawca określa cenę oferty z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena oferty (X) - 60% (waga kryterium),
Okres gwarancji (G) - 15% (waga kryterium),
Funkcjonalność oprogramowania (F) - 15% (waga kryterium)
Termin realizacji (T) - 10% (waga kryterium)
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Cena oferty
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana
metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen
przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny
i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto
podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:

X =

Cn
----------------------Cb

x 60 (waga kryterium)

gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc
po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium „okres gwarancji”
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie okresu gwarancji zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu oferowanego okresu gwarancji w badanej ofercie z najdłuższym
oferowanym okresem gwarancji spośród ofert przedstawionych przez tych Wykonawców,
których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji.
Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest określić w Formularzu Ofertowym. Brak
wskazania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji lub zaoferowanie krótszego niż
minimalny określony przez Zamawiającego (24 miesięcy), spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy.

15

Punkty będą liczone według wzoru:
Gb
G = --------------- x 15 (waga kryterium)
Gn
gdzie: G – ilość punktów w ramach kryterium okres gwarancji (obliczana do dwóch miejsc
po przecinku)
Gb – okres gwarancji oferty badanej
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert
Maksymalny punktowany okres gwarancji to 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę okresu gwarancji równego lub dłuższego niż 36 miesięcy do wzoru zostanie
podstawiona wartość 36 miesięcy.
Kryterium „Funkcjonalność oprogramowania”
W kryterium „Funkcjonalność oprogramowania” Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe
punkty za zaoferowanie oprogramowania do backup posiadającego dodatkowe opcje
(parametry techniczne) ponad te określone jako minimalne, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do
SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących zasad. Oferta Wykonawcy,
który zaoferuje oprogramowanie do backup:
 posiadające funkcję disaster-recovery umożliwiającą proste i szybkie automatyczne
odtworzenie serwera po awarii na innym konfiguracyjnie serwerze – otrzyma 15 pkt,
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w tym kryterium to 15 pkt.
Oferta Wykonawcy, który nie zadeklaruje powyżej wskazanej dodatkowej funkcjonalności
oprogramowania otrzyma 0 pkt.
Kryterium „termin realizacji”
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium termin realizacji zostanie zastosowana
metoda polegająca na porównaniu terminu realizacji badanej oferty z najkrótszym terminem
realizacji spośród zaoferowanych przez tych Wykonawców, których oferty zostały
dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji.
Punkty będą liczone według wzoru:
Tn
T = ------------------- x 10 (waga kryterium)
Tb
gdzie: T – ilość punktów w ramach kryterium termin realizacji (obliczana do dwóch miejsc
po przecinku)
Tn – najkrótszy termin realizacji spośród ocenianych ofert
Tb – termin realizacji oferty ocenianej
Maksymalny termin realizacji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy. Brak wskazania
przez Wykonawcę w ofercie terminu dostawy lub zaoferowanie dłuższego niż
maksymalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy.
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3.3.

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S=X+G+F+T
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.

3.4.
3.5.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów (S= X + G + F + T) i będzie
spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
CZĘŚĆ IV
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

5.

6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Udzielenie zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej Specyfikacji oraz została
uznana za najkorzystniejszą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki
postępowania.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją
art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą jest zobowiązany do stawienia się w celu podpisania w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania.
W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Istotne postanowienia umowy
Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji
zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy
stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Obowiązujące przepisy
W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.
Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór, w trybie
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie i na warunkach
określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
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CZĘŚĆ V
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przepisy ogólne.
1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują 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.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
- skarga do sądu.
Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
5) Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań,
których wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca
od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
CZĘŚĆ VI
Załączniki
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 3A – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4 – Wykaz dostaw
Załącznik Nr 5 – Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 6 – Istotne postanowienia umowy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(sprawa DBA-2/240-51/2016)
Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówieni. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie i oprogramowanie
muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Opis wymagań minimalnych” oraz zostać dostarczone
na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Parametry techniczne oferowanego produktu” winien odnieść się do każdego
z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Opis wymagań minimalnych”. Wykonawca określa też
producenta/model oferowanego urządzenia/oprogramowania.

Urządzenie do backupu dyskowego
Producent: .........................................................................................
Model: ................................................................................................

Nazwa
Lp.

komponentu,

Opis wymagań minimalnych

Parametry techniczne oferowanego produktu

inne wymagania
Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi
1

Obudowa

elementami niezbędnymi do zamontowania macierzy w
oferowanej szafie)

2

Kontroler

Możliwość dodania interfejsu SAS min 6 GBit do
dołączania dodatkowych półek dyskowych.

19

3

4

Interfejsy

Cztery porty iSCSI 10 GBit , możliwość rozbudowy

sieciowe

do co najmniej 8 portów 10 Gbit iSCSI.

Dysk twardy

Oferowane rozwiązanie musi mieć minimum 24 TB
przestrzeni dyskowej na zdeduplikowane dane.
Możliwość rozbudowy przestrzeni dyskowej powyżej

5

Rozbudowa

100 TB w razie potrzeby przez dodanie dodatkowych
półek dyskowych RACK 19’’

6

Poziomy RAID

7

Snapshoty

8

9

Macierz musi wspierać poziom RAID 6
Macierz musi mieć możliwość tworzenia min 250
snapshotów.

Zasilanie i

Macierz musi wspierać i posiadać pełną redundancję

chłodzenie

zasilania i wentylacji.

Zarządzanie i

Macierz musi być zarządzana przez GUI z poziomu

obsługa

przeglądarki internetowej, lub przez CLI dostępne

Techniczna

przez ssh
Minimum 24 miesięczna gwarancja ze wsparciem

10

Gwarancja

technicznym świadczonym przez producenta macierzy
dyskowej z czasem reakcji na naprawę następny dzień
roboczy (NBD)

20

Oprogramowanie do backupu
Producent: ........................................................................................................................
Nazwa oprogramowania: ................................................................................................
Wymagane minimalne

Oferowane parametry i warunki

Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla średnich i dużych firm,
1

które mają rozbudowane środowisko informatyczne celem sprostania
rozwojowi tego środowiska.
Jeżeli backup się nie wykonuje, rozwiązanie musi umożliwiać bezterminowe

2

przechowywanie ostatniego ważnego backupu bez względu na harmonogram
usuwania starych backupów.
Oprogramowanie powinno oferować backup serwerów pracujących pod
systemami operacyjnymi takimi jak:
Windows 2008, Windows 2012, Windows 2012 R2, Redhat

3

Linux, Suse

Linux, Centos. Microsoft Windows, Windows Server min. w wersji 2008 R2,
2012, 2012R2, w tym Microsoft Failover Clustering, Red Hat Enterprise Linux
(RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), CentOS, Ubuntu, Debian.
Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez
interface graficzny (GUI), jak również poprzez interfejs tekstowy CLI

4

dostępny przez SSH Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska
klienta.

5

Oprogramowanie musi posiadać licencję na nieograniczoną liczbę systemów

21

operacyjnych, maszyn wirtualnych HyperV i VMWare-vSphere oraz baz
danych.
Oprogramowanie powinno umożliwiać wyłączanie z backupu plików
6

określonych typów np. mp3, avi oraz wybranych katalogów.
Musi umożliwiać wykonywanie skryptów przed i po backupie (np.

7

uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line
bazy, kasowanie redo logów)
Oprogramowanie musi raportować zdarzenia związane z backupem przez

8

email, np. informacje o zajętej przestrzeni dyskowej, faktycznym wykonaniu
backupu itp., oraz alarmowania w takich sytuacjach administratorów
Oprogramowanie musi zapewniać deduplikację danych podlegających
backupowi na nośniki dyskowe w czasie rzeczywistym. Dla wszystkich

9

wspieranych systemów oprogramowanie musi oferować deduplikację po
stronie backupowanego serwera tzw. deduplikacja na źródle.
Oprogramowanie musi umożliwiać replikacje repozytorium
deduplikacyjnego do innej lokalizacji wykorzystując tzw. optymalną

10

duplikację danych, polegająca na przesyłaniu jedynie unikalnych danych do
repozytorium docelowego

11

Oprogramowanie musi zapewniać realizację backupu w scenariuszu D2D
Oprogramowanie powinno umożliwić definicję różnych klas użytkowników

12

korzystających z rozwiązania posiadających różne uprawnienia np.: operator
backupu, administrator backupu, operator odtwarzania etc.
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Musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią VCB (Vmware
Consolidate Backup) lub vStorage API (vSphere) celem wydajnego backupu
13

danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w
VMDK) dla systemów Windows
Musi wspierać najnowsze wersje systemów do wirtualizacji środowisk:

14

vSphere 6, Hyper-V 2.0
Musi oferować integrację dla backupu środowisk wirtualnych opartych o

15

Microsoft Hyper-V, z technologią przywracania pojedynczych plików z
maszyn wirtualnych Windows z backupu całej maszyny wirtualnej.
Musi potrafić backupować online bazy danych, np. Lotus Domino 8.5.x , 9.x

16

, Oracle, MS-SQL Server, Sybase.
Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint

17

Portal Server z możliwością przywracania pojedynczych elementów

18

Musi posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików
Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii

19

migawkowych systemu Microsoft Windows (VSS)
Oprogramowani musi umożliwiać wykonanie konwersji systemu w
następujących scenariuszach:

20

System fizyczny do systemu wirtualnego

P2V

System wirtualny do systemu fizycznego

V2P

System wirtualny do systemu wirtualnego V2V w tym HyperV na
WMWare- vSphere i WMWare- vSphere na HyperV

23

Możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja
21

powinna być ściśle zintegrowana z produktem do backupu i wykorzystywać
algorytm minimum AES 256bit.
Rozwiązanie ma zapewnić możliwość pełnej konfiguracji oraz zadań

22

backupowych z centralnej konsoli
Zamawiający szacuje, że łączną wielkość danych do archiwizowania przed

23

deduplikacją na 8TB – zakłada że po deduplikacji będzie to 3 TB.
Wymaga się przeprowadzenia szkolenia i wdrożenia systemu backupu.
Szkolenie dla 5 osób
1) zakresu szkoleń
a. wprowadzenie do oprogramowania
b. zapoznanie z architektura rozwiązania
c. instalacja oprogramowania
d. konfiguracja zasobów
e. zarządzanie zasobami
f. konfiguracja polityk backupu

24

g. raportowanie
h. zaawansowane cechy oprogramowania i ich wykorzystanie
i. odtwarzanie danych
j. administrowanie systemem backupu
2) Czas trwania szkolenia: minimum 2 dni
Wdrożenie:
Wraz z dostarczonym oprogramowaniem należy zrealizować wdrożenie tego
oprogramowania obejmujące:

24

1.

Instalacja urządzenia do backupu dyskowego w centrali UOKiK w Warszawie

2.

Instalacja

i

konfiguracja

oprogramowania

w centrali

w Warszawie.

Konfiguracja zasobów dyskowych na potrzeby repozytorium backupu
3.

Instalacja oprogramowania do backupu na serwerach wymienionych w opisie
infrastruktury sieciowej UOKiK. W jednostkach zewnętrznych (Grupa11)
oprogramowanie zainstaluje i skonfiguruje zamawiający.

4.

Konfiguracja zasobów oprogramowania – repozytoria dyskowe.

5.

Konfiguracja polityk backupu w myśl zaleceń zamawiającego

6.

Konfiguracja replikacji danych backupowych

7.

Testy backupu danych

8.

Testy odtwarzania wybranych zasobów

Do zainstalowania oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych
Zamawiający może udostępnić serwer Dell PowerEdge R730xd zakupiony w
przetargu CUW 2016/7 na "dostawę komputerów stacjonarnych, laptopów i
tabletów dla JAP" – Typ G. Oprogramowanie do backupu musi być zainstalowane
w maszynie wirtualnej HyperV 2.0.
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Licencja oprogramowania objęta jedno rocznym wsparciem producenta spełniające
powyższe wymagania dla następujących systemów:
Opis infrastruktury serwerowej UOKiK:
Grupa 1 (Kontroler Domeny i serwer plików)
2 maszyny fizyczne:
Maszyna fizyczna A :
2 procesory
dysk C 31GB/150GB) (Windows serwer 2012 R2)
dysk D są maszyny wirtualne: (dysk D127GB/600GB)
> maszyna wirtualna1A (DC1)(63GB) (Windows serwer 2012 R2)
> maszyna wirtualna2A (63GB) (Windows serwer 2012 R2)
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Maszyna fizyczna B
2 procesory
dysk C 31GB/150GB) (Windows serwer 2012 R2)
dysk D są maszyny wirtualne (dysk D127GB/600GB)
> maszyna wirtualna1B (DC2)(63GB) (Windows serwer 2012 R2)
> maszyna wirtualna2B (65GB) (Windows serwer 2012 R2)
Na tych dwóch maszynach:
Klaster failover MW2A i MW2B (Rola Serwera Plików)
› połączenie do macierzy M1 (4,7 TB) -> w tym momencie : whitness 1GB/1GB
oraz 1,3TB/4717GB (będą kopiowane dane Użytkowników z komputerów
lokalnych)
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Grupa 2 (Poczta)
2 maszyny fizyczne
Maszyna fizyczna C: 2 procesory, (34GB/557GB) (Windows serwer 2012 R2)
Maszyna fizyczna D: 2 procesory, (34GB/557GB) (Windows serwer 2012 R2)
Na tych dwóch maszynach:
klaster failover MFC i MFD Maszyna wirtualna MWC (Windows serwer 2012 R2) ›
połączenie do macierzy M2 (5 TB) -> whitness 1GB/1GB oraz maszyna wirtualna 3
dyski: dysk C 12GB/100GB; dysk D 310MB/4,10TB; dysk E 129MB/213GB
Grupa 3 (Lotus v.9)
2 maszyny fizyczne:
Maszyna fizyczna E: 4 procesory, (30GB/150GB) (Windows serwer 2012 R2)
Maszyna fizyczna F: 2 procesory, (30GB/150GB) (Windows serwer 2012 R2)
klaster failover MFE i MFF › Maszyna wirtualna MWD (Windows serwer 2012 R2)
› połączenie do macierzy M3 (220GB/2TB)
Grupa 4
Serwer Fizyczny DataCenter: 2 procesory (900GB/1,75TB)(Windows serwer 2012):
1. Maszyna Wirtualna 1 FTP (164GB/500GB) (Windows serwer 2012)
2. Maszyna Wirtualna 2 (5GB/300GB) (Windows serwer 2003)
3. Maszyna Wirtualna 3 wwwin_ft (4GB/150GB)(Debian)
4. Maszyna Wirtualna 4 wwwev (2GB/150GB)(Debian)
5. Maszyna Wirtualna 5 wwww (10GB/150GB)(Debian)
i kolejne w przyszłości
Grupa 5
Maszyna Fizyczna: 1 procesor, (50GB/2TB)(Windows serwer STD 2012)
1. Maszyna wirtualna 1 (50GB/2TB)(Serwer wydruku) (Windows serwer 2012)
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Grupa 6 (Zarządzanie siecią; Antywirus)
Maszyna Fizyczna: 2 procesory, (160GB/700GB)(Windows serwer 2012)
Grupa 7
Księgowość – Maszyna fizyczna: 1 procesor, (130GB/270GB)(Windows 2003)
Grupa 8
Kadry – Maszyna fizyczna: 2 procesory, (12GB/2TB)(Windows 2012 R2)
Grupa 9 (Archiwum poczty)
Maszyna Fizyczna: 2 procesory (200GB/6TB)(Windows 2003)
Grupa 10 (Lotus zewnętrzny)
Maszyna Fizyczna: 2 procesory, (145GB/200GB)(Windows 2003)
Grupa 11 (Jednostki zewnętrzne)
18 Maszyn Fizycznych na każdej 1 procesor oraz po 2 Maszyny Wirtualne
(Windows serwer 2012)
Dla każdej jednostki wymagana jest realizacja backupu w taki sposób by kopie były
odkładane lokalnie a następnie były replikowane do centrali.
Funkcje dodatkowe (opcjonalne) oprogramowania i urządzenia do backupu –
Wykonawca

otrzyma dodatkową punktację

w kryterium

„Funkcjonalność

oprogramowania” za zaoferowanie oprogramowania posiadającego poniżej
wskazane funkcjonalności
 oprogramowanie posiada funkcję disaster-recovery umożliwiającą proste i
szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii na innym konfiguracyjnie
serwerze,

........................ dnia .....................
(miejscowość)

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa systemu do tworzenia

kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na
potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr. post. DBA-2/240-51/2016),
prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. …………………………………………….……………
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące
informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu:
.....……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3A do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa systemu do
tworzenia kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie
systemu na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr. post. DBA-2/24051/2016), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184
ze zm.), w skład której wchodzi inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym
postępowaniu.
........................ dnia .....................
(miejscowość)

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
……………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
Wykaz dostaw
spełniających wymagania zawarte w pkt 1.2.1 lit. A części II SIWZ
(nr post. DBA-2/240-51/2016)
Lp.
Przedmiot zamówienia

Terminy wykonania
(od-do)

Wartość dostawy
brutto w zł

Odbiorca (Zamawiający)
(nazwa, adres, telefon)

Podstawa
dysponowania
zasobami

własne / podmiotu
trzeciego*

1

Uwaga:
Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały lub są wykonywane należycie.
* niepotrzebne skreślić

Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
...........................................
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Tel. .......................................................
Fax. ......................................................
REGON ...............................................
NIP ......................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
(sprawa DBA-2/240-51/2016)
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę systemu do tworzenia kopii zapasowych (urządzenie
i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Cena brutto - ...................................... zł
(słownie złotych: ................................................................................................................................),
w tym:
Wartość brutto (zł)

Urządzenie do backupu dyskowego
Oprogramowanie do backupu
Oświadczamy, iż oferowane oprogramowanie do backup posiada funkcję disaster-recovery
umożliwiającą proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii na innym
konfiguracyjnie serwerze – tak/nie* (*niepotrzebne skreślić)
Oświadczamy, iż w ramach realizacji zamówienia oferujemy dostawę:
 Urządzenie do backupu dyskowego
Producent: ............................................................................................................................................
Model: ...................................................................................................................................................
 Oprogramowanie do backupu
Producent: ............................................................................................................................................
Nazwa oprogramowania: ....................................................................................................................
których szczegółową charakterystykę, pod kątem spełniania wymagań Załącznika Nr 1 do
SIWZ zobowiązujemy się przekazać na wezwanie Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w terminie ....... dni od podpisania umowy.
Oświadczamy, iż udzielamy …… miesięcznej gwarancji na oferowany system do tworzenia kopii
zapasowych na warunkach określonych w SIWZ.
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Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty
nie będzie/będzie * prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)
(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia
(odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:




wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub towarów,
mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty
podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
………………………………………………………………………………………………………………….....................................
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od terminu składania ofert.
Oświadczamy, że oferowany system do tworzenia kopii
i oprogramowanie do backup) spełnia wymagania określone w SIWZ.

zapasowych

(urządzenie

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
…………………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam/y, ze wniesione wadium w formie pieniężnej prosimy zwrócić na numer rachunku
bankowego …………………………………………… w banku ……............………
(wypełniają Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej)

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach
umowy.
Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *
* *niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
Zakres: …………………………………………………………….......................................................
Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..........................................
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Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko
…………………………………………………………………………………………………............
Adres:
…………………………………………………………………………………………………............
Telefon/Fax:
…………………………………………………………………………………………………............
Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………............
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

Czytelne imię i nazwisko

Podpis

Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
-

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

-

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

-

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

Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

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

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

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

1

Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi
w SIWZ.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
W dniu …………………………… 2016 r. w Warszawie pomiędzy Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym przez:
Macieja Jabłońskiego - Dyrektora Generalnego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………... z siedzibą przy …………………………., wpisaną do
………………………….…, posiadającą NIP ………………………………………., REGON
……………………….., reprezentowaną przez :
………………………………………………………………..….,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa (dalej:
Umowa) o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych (urządzenie i
oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych), zwanego dalej również „systemem
backup”, oraz wdrożenie systemu.
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) dostawy systemu backup, w skład którego wchodzi urządzenie do backupu dyskowego
oraz oprogramowanie do backupu (licencja),
2) montażu urządzenia do backupu dyskowego oraz zainstalowania i wdrożenia systemu
backup,
3) przeszkolenia 5 pracowników Zamawiającego (administratorów) z instalacji,
konfiguracji i administracji oprogramowania.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy, stanowiącym ofertę Wykonawcy (Formularz ofertowy oraz opis oferowanego systemu
do backupu).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy, w tym w szczególności do dostawy,
zainstalowania oraz wdrożenia systemu do backupu w zakresie wymaganym umową (dalej:
Dostawa) w terminie .... dni od dnia podpisania umowy w siedzibie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (dalej: Urząd), mieszczącego się w Warszawie przy pl.
Powstańców Warszawy 1, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż
do 27 grudnia 2016 r.
2. O terminie realizacji umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż
na 1 dzień roboczy przed jej wykonaniem.
3. Dostawa, zainstalowanie i wdrożenie będzie realizowane w dni robocze, w godzinach od 8:30
do 15:30.
4. Za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 15.30,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy wraz z systemem instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, certyfikaty
norm ISO, deklarację lub certyfikat CE oraz wszelkie licencje na oprogramowanie dostarczane
w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że:

7.

1) jest uprawniony do sprzedaży urządzenia do backupu, oprogramowania do backupu
i innego oprogramowania z nimi dostarczanego i udzielenia licencji na zasadach
i warunkach określonych w Umowie,
2) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania umowy przy
zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 kc.
W ramach umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania
z oprogramowania do backupu i innego oprogramowania dostarczonego z systemem do
backupu na warunkach niezbędnych do korzystania z systemu oraz dostarczy stosowne
dokumenty licencyjne wystawione przez producenta systemu/oprogramowania.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie w kwocie brutto ……………………. zł (słownie złotych: …………………….
……………………………………….).
2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru
potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu Umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi
Załącznik Nr 2 do Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego
najpóźniej w terminie 2 dni od podpisania protokołu odbioru.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Umowy, w szczególności koszty zakupu, transportu, instalacji i wdrożenia systemu, licencji
oprogramowania oraz wszelkie podatki.
§4
1. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że oprogramowanie do backupu i inne oprogramowanie
dostarczone w ramach realizacji Umowy (zwane dalej łącznie również „Oprogramowaniem”)
oraz urządzenie do backupu są produktami wykonanymi przez producenta, a tym samym nie
narusza praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, ani żadnych
innych praw osób trzecich.
2. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami opartymi na
twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego Oprogramowanie lub urządzenia do backupu nie
są wykonane przez producenta, Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione
uprawnienia, które ma prawo zrealizować według swojego wyboru (łącznie lub każde z
osobna):
1) prawo odstąpienia od Umowy z wyłączeniem zapłaty na rzecz Wykonawcy
jakichkolwiek kosztów, wynagrodzeń, odszkodowań, itp.,
2) żądania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
3) prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kc.
3. W przypadku wytoczenia Zamawiającemu powództwa opartego na twierdzeniu opisanym w ust.
2, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na swój koszt ochronę sądową oraz
ponieść konsekwencje zapadłego wyroku sądowego.

1.

§5
Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją Umowy oraz upoważnionymi do podpisywania
protokołów odbioru są:
ze strony Zamawiającego …………………………………………………
ze strony Wykonawcy: …………….………………..…………………………………

2.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Zmiany osób wskazanych w ust. 1 nie wymagają aneksu w formie pisemnej, a jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§6
Wykonawca na dostarczany system do backupu udziela:
1) na urządzenie urządzenia do backupu: ............. miesięcy gwarancji producenta ze
wsparciem technicznym świadczonym przez producenta urządzenia, świadczonym w
trybie 24x7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czas reakcji na zgłoszenie 4 godzin
od momentu zgłoszenia usterki/awarii; czas naprawy lub wymiany uszkodzonego
Sprzętu na nowy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego).
2) na oprogramowanie do backupu: minimum 12 miesięcy wsparcia świadczonego przez
producenta oprogramowania.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii systemu do backupu, Wykonawca
przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin licząc od momentu
otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony telefonicznie
lub e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem lub mailem. W celu przystąpienia
do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do siedziby
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1.
Termin usunięcia awarii ustala się na nie później 24 godziny licząc od momentu otrzymania
zgłoszenia.
Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 24 godziny (licząc od momentu zgłoszenia
awarii), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na czas usuwania awarii system do backupu,
system zastępczy o równoważnych parametrach.
W razie gdy naprawa systemu do backupu potrwa dłużej niż umowny termin na naprawę
określony w ust. 3, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas trwania naprawy. W razie gdy
naprawa w okresie gwarancyjnym potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy system do backupu
będzie naprawiany kolejne 4 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana systemu na
nowy, taki sam lub odpowiedni, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3
ust. 1.
Serwis systemu do backupu musi być świadczony w siedzibie Zamawiającego.
Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada za wady oprogramowania także z tytułu rękojmi
według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

§7
Usługę serwisową w okresie gwarancyjnym będzie świadczyć firma (nazwa, adres, telefon, adresemail, faks …………………………………………………………………………………………..).

1.

2.

3.

§8
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji
Umowy, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu Umowy do 29 grudnia 2016 r.,
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w zakresie części niezrealizowanej,
a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części Umowy.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie któregokolwiek
z terminów naprawy lub przystąpienia do serwisowania systemu do backupu, określonych
w § 6 ust. 2, 3 i 4 Umowy. Wysokość kary wynosić będzie 0,2 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio za każdy dzień lub godzinę
opóźnienia.

4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków Umowy.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3
ust. 1 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu Umowy.
§9
Na podstawie Umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy licencje oprogramowania do
backupu oraz innego oprogramowania dostarczanego razem z urządzeniem do backupu
(zwanego dalej również „Oprogramowaniem”), uprawniające do nieograniczonego w czasie
korzystania z Oprogramowania na polach eksploatacji określonych w ust. 2 poniżej oraz
uprawniające do korzystania z usługi wsparcia technicznego (supportu) dla oprogramowania
do backupu, przez większą liczbę podmiotów niż producent i Wykonawca na zasadach
określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy oraz w ogólnych warunkach producenta. Funkcje
Oprogramowania zawarte są w dokumentacji, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu
zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy.
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Licencja uprawnia do korzystania z Oprogramowania
na niżej wymienionych polach eksploatacji:
1) użytkowanie, eksploatacja, wprowadzanie do pamięci komputerów, wewnętrznych sieci
Zamawiającego i podmiotów z nim współpracujących;
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową na potrzeby działalności Zamawiającego
i w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności Zamawiającego;
3) tłumaczenie, przystosowanie, modyfikacja, zmiana układu lub jakiekolwiek inne
zmiany, zwłaszcza wynikające z konieczności dostosowania do zmieniających się
przepisów prawa lub ich interpretacji, wymogów organizacyjnych Zamawiającego,
a także wymogów wynikających ze standardów akredytacyjnych funkcjonujących
u Zamawiającego;
4) użyczanie Oprogramowania lub jego kopii w celach związanych z działalnością
Zamawiającego zwłaszcza w celu uzyskania współdziałania Oprogramowania
z innymi programami lub systemami komputerowymi
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w ramach licencji następujące działania
Zamawiającego nie będą wymagać zgody licencjodawcy:
1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania
z Oprogramowania;
2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania
jego idei i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
lub przechowywania Oprogramowania;
3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania
informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi
programami komputerowymi, o ile łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
a) czynności te dokonywane będą przez Zamawiającego albo przez osobę działającą na
jego rzecz,

4.

5.

1.

2.

b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo
dostępne dla Zamawiającego (zwłaszcza jeżeli Wykonawca nie przekazał ich
w umówionym terminie, mimo że Zamawiający zwrócił się na piśmie o ich
udostępnienie),
c) czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części Oprogramowania, które są
niezbędne do osiągnięcia współdziałania.
W ramach wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy na własność Zamawiającego
przechodzą wszelkie nośniki fizyczne, na których Wykonawca przekaże Oprogramowanie
(np. płyta CD).
W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony
będzie do korzystania z usługi wsparcia technicznego (support) do dostarczonego
Oprogramowania przez okres jednego roku od dnia podpisania protokołu odbioru, zgodnie z
zasadami określonymi w ofercie oraz z ogólnymi warunkami producenta. Sporządzoną w
języku polskim treść ogólnych warunków producenta Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy.
§ 10
Zamawiający
przewiduje
możliwość
zmian
istotnych
postanowień
Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach:.
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy,
2) zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy to zmiany producenta, modelu
systemu do backupu, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub
wycofania go z produkcji lub braku jego dostępności na rynku europejskim, z tym że
wynagrodzenie wskazane w Umowie nie może ulec podwyższeniu, a parametry
techniczne systemu do backupu nie mogą być gorsze niż wskazane w Umowie,
3) zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można
było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i celem.
Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie jej zmiany i uzupełnienia
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią informację
publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. 2015, poz. 2058 ze zm.).
2.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 380 ze zm.),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164
ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.).
§ 12
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniku Nr 1 do umowy DBA-2/24…-…/2016
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy + opis
oferowanego systemu do tworzenia kopii zapasowych - backup).

Załącznik Nr 2 do Umowy DBA-2/24…-…/2016
Protokół odbioru
sporządzony …………………… 2016 r. w …………………….
Zakres wykonania zamówienia obejmował dostawę


..……………………………………………………………………..,

……… sztuk,

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr DBA-2/24…-…/2016 z …………… 2016 r.
zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
…………………………………………………
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ……………………………………………………………….........................
WYKONAWCY

– ……………………………………………………………............................

Dostarczono kartę gwarancyjną, certyfikaty i instrukcję obsługi: tak/nie*
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:*
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
ZAMAWIAJĄCY
* należy skreślić niepotrzebne
**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

WYKONAWCA

