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w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sprawie dostawy i wdrożenia systemu zbierania informacji
i monitorowania zagrożeń SIEM

Nr sprawy: WAG.262.3.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy i wdrożenia systemu zbierania informacji
i monitorowania zagrożeń SIEM

I.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa
e-mail: zp@nsa.gov.pl
Strona internetowa: www.nsa.gov.pl
Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://www.nsa.gov.pl/zamowienia-publiczne.php
Nazwa Zamawiającego w portalu EPUAP: Naczelny Sąd Administracyjny
Adres skrzynki ePUAP: /Nsa/SkrytkaESP

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1843, ze
zm.), zwanej dalej „ustawą”.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM (Security
Information and Event Management) w formie maszyny wirtualnej wraz z oprogramowaniem i
niezbędnymi licencjami.
2) Świadczenie usługi co najmniej 12 miesięcznego gwarancyjnego wsparcia technicznego
producenta na dostarczony system i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia.
3) Przeprowadzenie szkolenia dla min. 3 osób zarządzających infrastrukturą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:

IV.

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego;
72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania:
72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania:
72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania;
72263000-6- Usługi wdrażania oprogramowania.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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VI.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

VII.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 6 tygodni od zawarcia umowy
(uwaga: termin realizacji zamówienia podany w ofercie jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie
z punktem XVIII SIWZ).

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne
podstawy wykluczenia);
b) w oparciu o fakultatywne przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane
przez Zamawiającego w rozdziale IX SIWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej
2 (dwie) dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia.
Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem
niniejszego zamówienia Zamawiający uzna dostawy systemu SIEM zbudowanego w
oparciu o to samo lub podobne oprogramowanie, wraz z wdrożeniem oraz usługą
wsparcia technicznego, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.
Wykonawca złoży wykaz takich dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy
dowody, czy zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

2.

Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. Zamawiający nie zastrzega, że
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni
Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych.

3.

Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego,
które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania wg stanu na dzień
wszczęcia postępowania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (Wykaz jest załączony w celu
umożliwienia złożenia przez Wykonawcę oświadczenia odnośnie podstawy do wykluczenia, na
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podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy oraz zgodnie z fakultatywnymi podstawami wykluczenia
wymienionymi w rozdziale IX ust. 3.
4.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

5.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie wymogu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia, o którym mowa powyżej, powinno zostać wykazane przez każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz 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 nim
stosunków prawnych.

8.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, składając dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca w szczególności przedstawi wraz z ofertą (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku składania oferty w formie
elektronicznej - oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem) stosowne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

9.

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

10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20
lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy (instytucja
samooczyszczenia). Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
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będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
11. Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym
postępowaniu oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz czy
brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i
rozdziale IX. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu
znajduje się w rozdziale X.
IX.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:
Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:
1.

2.

3.

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze 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 (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
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;
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,
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.

X.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1.

spełnianie warunków

udziału

Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Do oferty (formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołączy aktualne na dzień
składania ofert:
1)
2)

3)

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ:
Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do
podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy;
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
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4)

2.

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także
oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, ust. 4 pkt 1), 3) oraz ust.
5 niniejszego rozdziału, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1).

3.

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy - spełnianie warunków udziału w postępowaniu
(składane na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia:
Wykazu należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostaw odpowiadających
swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączy dowody, czy zostały wykonane należycie - na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ ust. 1 pkt 2 lit. c (załącznik nr 6
do SIWZ).

4.

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - brak podstaw do wykluczenia (składane na wezwanie
Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 2).
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia;
a)

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 podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z
zastrzeżeniem zapisów ust. 7.

W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy),
Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego
rozdziału.
2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca jest
zobowiązany przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz ze złożeniem
oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem).
3) Wykonawcy zagraniczni.
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 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. Postanowienia pkt 3) lit.
a) stosuje się odpowiednio.
5.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu, na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2 ustawy (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia:
1) oświadczenia Producenta oferowanego systemu SIEM, iż Wykonawca posiada autoryzację
w zakresie sprzedaży tego systemu.

6.

Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania (składane wraz
z ofertą).
1) Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.
Jednocześnie Zamawiający
informuje, że w przypadku realizacji zamówienia przez
podmioty występujące wspólnie do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty
wymienione w ust. 1 i 4 winny być przedłożone przez wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
2) W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców
Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Wykonawca odpowiada za
podwykonawców jak za działania własne.

7.

Dostępność dokumentów.
1) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
ust. 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne;
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2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
8.

Forma dokumentów:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składane jest w oryginale;
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282),
wskazane w ust. 3, 4 i 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem;
3) 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 lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w
postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych w
postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z tym że:
1) dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu, składane są w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
o której mowa w pkt 1), następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9.

Zamawiający wymaga aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Powyższa procedura dotyczy również brakujących lub wadliwych
pełnomocnictw. W zakresie formy uzupełnianych dokumentów, postanowienia ust. 8 stosuje się
odpowiednio.
11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie znajdą
przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).
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XI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
1.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
344), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, określonych poniżej.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty oraz oświadczenia,
o którym mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1) Zamawiający i Wykonawcy, zgodnie z
wyborem, mogą przekazywać w jednej z form:
-

pisemnie na adres: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011
Warszawa,

-

drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@nsa.gov.pl (korespondencie należy kierować
z powołaniem numeru sprawy: WAG.262.3.2020).

-

przy użyciu miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,

-

przy użyciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (dalej ePUAP) pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej.

4.

Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz formularza do komunikacji.

5.

Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

6.

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

7.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

8.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na skrzynkę Zamawiającego w portalu ePUAP.

9.

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

10. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza (formularz do komunikacji)
dostępnego na ePUAP, udostępnionego przez miniPortal (przy wykorzystaniu numeru
ogłoszenia BZP lub numeru postępowania).
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11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
12. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej adres e-mail: zp@nsa.gov.pl
13. Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty oraz
oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1, które powinny zostać złożone
wg zasad, o których mowa w ust. 4.
14. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
15. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 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.
17. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 4.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni
na swojej stronie internetowej www.nsa.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.
19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ
Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej.
20. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
21. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Zowczak, tel. 22 551 68 51, Adriana Koralewska, tel. 22 551 68 50.
22. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania należy wskazać numer
sprawy nadany przez Zamawiającego oraz nazwę niniejszego zamówienia.
XII.

Wymagania dotyczące wadium:
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1.

Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł
00/100), w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.:
D z.U .z2020 r. poz. 299).

2.

Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego - Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu
terminu wyznaczonego na składanie ofert (tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako
ostateczny termin składania ofert).

3.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego
Nr 63 1010 1010 0402 2413 9120 0000.

4.

Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające
z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na
pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz
być ważne przez okres związania ofertą określony w SIWZ.

5.

W przypadku wnoszenia wadium w formie, o której mowa w ust. 4, oryginał dokumentu
gwarancji lub poręczenia należy złożyć w kasie Naczelnego Sądu Administracyjnego, ul.
Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa, pok. nr 108. Prosimy nie załączać oryginału
gwarancji ani poręczenia do oferty. Do oferty należy załączyć kopię poręczenia lub gwarancji.
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

6.

W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 4, przyużyciuśrodków
komunikacji elektronicznej, oryginał wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z
ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że
przepisy szczególne dopuszczają inną formę jego sporządzenia.

7.

Dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 5:
1) nie może zawierać zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium;
2) musi być podpisany przez upoważnionego (uprawnionego) przedstawiciela Gwaranta lub
Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

XIII. Termin związania oferta:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu, zawierającą jednoznacznie
opisaną propozycję ofertową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez Wykonawcę.

2.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim, zgodnie z
przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią formularza oferty,
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stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny brutto za przedmiot zamówienia, a
także terminu i warunków realizacji zamówienia.
3.

Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca wypełni
ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.

4.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5.

Oferta z załącznikami musi być zgodna z ustawą i SIWZ, a w szczególności z opisem
przedmiotu zamówienia.

6.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia oferty oraz dokumentów w innym języku.

7.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

8.

Formularze/załączniki zamieszczone w niniejszej SIWZ są przykładowe/pomocnicze
i dopuszcza się ich modyfikację w zakresie układu graficznego, lecz muszą one prezentować
wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego.

9.

W przypadku składania oferty w formie pisemnej:
1) Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania,
komputerze lub inną czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
2) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) we właściwej kolejności w
sposób zapobiegający dekompletacji oferty. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były
ponumerowane.
3) Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Wszelkie zmiany i poprawki w treści
oferty, dokumentów składających się na ofertę i załączników mogą być dokonane jedynie
poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz
wstawienie własnoręcznej parafy osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
Nie dopuszcza się używania korektora.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wykazaną w
Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców lub nie wykazaną w
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być
dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis [kserokopia] poświadczona notarialnie za
zgodność z oryginałem) dla osoby/osób podpisujących ofertę.
5) Załączane do oferty dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub odpisów
(kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
6) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej za zgodność
z oryginałem lub czytelnie).
7) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien - nie
później niż w terminie składania ofert - w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępniane oraz wykazać, 8ż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
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4 ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresów,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach (por. art. 8 ust 3 ustawy w zw. z art. 86 ust. 4 ustawy).

8) Ofertę zaleca się złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na
zewnętrznej kopercie winien być umieszczony napis:
"Oferta
w postępowaniu o zamówienie publiczne w sprawie dostawy systemu zbierania informacji
i monitorowania zagrożeń SIEM
- NIE OTWIERAĆ do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 13.00”
9) Zaleca się, aby koperta wewnętrzna posiadała nazwę i adres Wykonawcy. Obie koperty
powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią
oferty.
10. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej:
1) Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres korespondencyjny na ePUAP.
2) Oferta w formie elektronicznej powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej w formacie danych zgodnie z jednym z formatów wskazanych w
załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, w szczególności w formacie: pdf, .doc, ,docx, .rtf, i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal.
3) Ofertę należy złożyć w oryginale, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i 2 powyżej.
4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze
zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1),
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
6) Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawa
bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
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7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki
cywilne) - winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone
pełnomocnictwo lub umowę).
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.

Składanie ofert w formie pisemnej:
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny; 00011 Warszawa ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 - Biuro Podawcze pok. 115 w terminie
do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 10.00.
2) W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w terminie
składania ofert określonym w pkt. 1.
3) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny, 00-011
Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, w terminie składania ofert określonym w pkt. 1.
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
5) Zamawiający zaleca, aby w celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złożył
Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w rozdziale XIV SIWZ ust. 9 pkt
8), z dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
6) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
7) Przy składaniu oferty Wykonawcy wydawane jest pokwitowanie.

2.

Składanie ofert w formie elektronicznej:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 10.00. Adres do
złożenia oferty podany jest w rozdziale I.
2) W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po
upływie terminu na wniesienie odwołania.
3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
4) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 6, pok. 505.

4.

Otwarcie ofert elektronicznych następuje przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego.
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5.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.

6.

Otwarcie ofert jest jawne i prowadzone na zasadach określonych w art. 86 ustawy.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.

W formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca poda
w PLN cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Cena musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. opłaty, podatki, cła).

2.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wymagania określone w SIWZ
i uzyska najwyższą liczbę punktów wg podanych kryteriów oceny.

3.

Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

4.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie
za prawidłową cenę podaną słownie.

5.

Błąd w wyliczeniu ceny którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiającym a Wykonawca, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną
obowiązującą walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia, jest złoty polski.
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.
1.

Kryteria oceny ofert przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
Tabela kryteriów oceny
L.p.

Waga - Liczba
punktów

Kryteria

1.

Cena oferty

60 punktów

2.

Termin wykonania zamówienia

10 punktów

3.

Dodatkowe cechy funkcjonalne Systemu

20 punktów

4.

Okres gwarancyjnego wsparcia technicznego

10 punktów
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2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a)

zasady przyznawania punktów w kryterium 1 - cena:
Cena wskazana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oceniana będzie
w następujący sposób:
C min
C = ------------------C oferty

x 60

gdzie:
C min - oznacza najniższą cenę ofertową spośród cen przedstawionych przez tych
Wykonawców, których oferty zostały uznane za ważne i spełniające warunki określone
w specyfikacji.
C oferty - oznacza cenę ofertową w badanej ofercie.
b) zasady przyznawania punktów w kryterium 2 - termin wykonania zamówienia:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty, dotyczącego terminu wykonania zamówienia:
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg następujących zasad:
Oferowany termin realizacji zamówienia
liczony od dnia zawarcia umowy

Liczba punktów

powyżej 3 tygodni do 6 tygodni

0 punktów

3 tygodnie lub mniej

10 punktów

(Uwaga: zgodnie z punktem VII termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż
6 tygodni od zawarcia umowy; jeśli zostanie zaoferowany dłuższy termin, to oferta
zostanie odrzucona).
c)

zasady przyznawania punktów w kryterium 3 - dodatkowe cechy funkcjonalne
systemu:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę
w
formularzu
oferty,
dotyczącego
wskazanych,
dodatkowych
funkcjonalności systemu. Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 20
punktów.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższego zestawienia:
L.p.

Funkcjonalność

Liczba punktów

1.

System posiada ponad 200 wbudowanych
predefiniowanych reguł korelacyjnych (o których
mowa w punkcie 2.5.4 OPZ - patrz zał. 2 do
SIWZ), gotowych do zastosow ania zaraz po
podłączeniu źródeł danych

10 punktów

2.

Rozbudowa Systemu o kolejne kom ponenty
(moduły funkcjonalne, o których mowa w punkcie
2.12 OPZ - patrz zał. 2 do SIWZ), nie wiąże się z

10 punktów
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dodatkowymi kosztami licencyjnym i

d) zasady przyznawania punktów w kryterium 4 - okres gwarancyjnego wsparcia
technicznego:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty, dotyczącego okresu gwarancyjnego wsparcia
technicznego realizowanego na zasadach określonych w Istotnych Postanowieniach
Umowy (IPU - załącznik nr 4 o SIWZ):
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg następujących zasad:
Oferowany okres gwarancyjnego wsparcia
technicznego

Liczba punktów

12 m iesięcy

0

Co najmniej 24 m iesiące

10

(Uwaga: zgodnie z zapisami SIWZ okres gwarancyjnego wsparcia technicznego nie
może być krótszy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy; jeśli zostanie zaoferowany
krótszy okres, to oferta zostanie odrzucona).
2.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu
i spełniającego warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma największą liczbę punktów,
obliczoną jako suma punktów przyznanych ofercie w każdym z ww. kryteriów.

3.

Do wszystkich wyliczeń Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po przecinku.

4.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

6.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyska najwięcej punktów).

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z SIWZ
oraz złożoną ofertą w terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie powiadamiającym
o wyborze oferty.
W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XX.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty należy wnieść
przed podpisaniem umowy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.:
Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

2.

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych
formach.

3.

Wybrana przez Wykonawcę forma zabezpieczenia nie może stanowić przeszkody w podpisaniu
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w art. 151 ustawy pod warunkiem, że Wykonawca należycie wywiązał się
z wszystkich spoczywających na nim obowiązków.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:
Istotne postanowienia umowy,
w załączniku nr 4 do SIWZ.

które zostaną wprowadzone do treści

umowy opisane są

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
1.

Środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 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.

3.

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.

4.

W
1)
2)
3)
4)
5)

5.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.
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6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli
Zamawiający
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze
oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
XXIII. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art.
13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Sąd Administracyjny
z siedzibą w Warszawie (00-011) przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, tel. (22) 551 60 00;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym: e-mail: iod@nsa.gov.pl, tel. (22) 551 68 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w
sprawie dostawy i wdrożenia systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM,
nr sprawy: WAG.262.3.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 3a i 3b;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
b) w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu, w którym Naczelny Sąd
Administracyjny jest stroną - do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub
przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w pkt

c,
c)

przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 164);
Po upływie okresów wskazanych wyżej, dokumentacja archiwalna kat. B
o czasowym znaczeniu praktycznym podlega brakowaniu, dokumentacja archiwalna kat.
A przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679.
2.

Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
i jego załączników);
3) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679.

3.

Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;
3) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
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XXIV.Realizacja przez Zamawiającego obowiązków określonych w art. 8a ust. 5 ustawy oraz
pozostałych obowiązków informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych
1.

Wystąpienie przez osobę, której dane dotyczą z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu.

2.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenia
zamówienia.

3.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawami ani nie może naruszać integralności
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników.

4.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca powinien wypełnić obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca złoży w ofercie
oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 2016/679.

Piotr Stodółkiew icz
Przewodniczący Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu - załącznik nr 3
4. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4
5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 5
6. Wykaz dostaw - załącznik nr 6
7. Wykaz pracowników zamawiającego - załącznik nr 7
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Załącznik Nr 1
do SIWZ

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1843, ze zm.) w sprawie dostawy i wdrożenia
systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM - znak sprawy WAG.262.3.2020,
WYKONAWCA:
Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:...... ............................................................................................
Adres (siedziba):

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

Telefon:...................................................................................................................................................
Adres e-mail:

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

ePUAP:

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

składa ofertę na dostawę i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM i
oświadcza, że:
1.

Oferuje wymienioną dostawę zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt 4 niniejszej oferty i opisem
zawartym
w

w

SIWZ

załączniku
za

nr

cenę1

2

i 4

łączną:

do

SIWZ,

wg

zasad

i

na warunkachokreślonych

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

zł.

brutto

(słownie:

)■
2.

Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia. Cena uwzględnia również wszelkie składniki ryzyka związane z realizacją
zamówienia.

3.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym n iż

tygodni od dnia podpisania

umowy (kryterium oceny ofert nr 2).
4.

Charakterystyka oferowanej dostawy przedstawiona jest w tabeli poniżej.
Charakterystyka oferowanej dostawy
Nazwa własna Systemu
Nazwa producenta Systemu

' Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Dodatkowe cechy funkcjonalne Systemu (stanowiące kryterium oceny ofert nr 3):
1. System posiada ponad 200 wbudowanych
predefiniowanych reguł korelacyjnych (o których
mowa w punkcie 2.5.4 OPZ - patrz zał. 2 do
SIWZ), gotowych do zastosowania zaraz po
podłączeniu źródeł danych

spełnia / nie spełnia 2

2. Rozbudowa Systemu o kolejne komponenty
(moduły funkcjonalne, o których mowa w punkcie
2.12 OPZ - patrz zał. 2 do SIWZ), nie wiąże się z
dodatkowym i kosztami licencyjnymi

5.

spełnia / nie spełnia 2

Zapewnia nie mniej niż ......... miesięczne gwarancyjne wsparcie techniczne producenta na
dostarczony System i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia, na warunkach określonych w
Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ (kryterium oceny ofert nr
4).

6.

Posiada

autoryzację producenta oferowanego

systemu w zakresie sprzedaży oferowanego

Systemu.
7.

Oświadcza, że jest / nie je s t2 małym i średnim przedsiębiorcą.

8.

Zamówienie zamierza wykonać sam / zlecić podwykonawcom 2.
Podwykonawcy/om powierzy następującą część/części zamówienia (jeże li dotyczy)

o w a rtości...................................zł (wartość bez VAT zleconego podwykonaw stw a w ram ach zam ówienia).
Niniejszym wskazuje nazwę (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/ którym zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia (jeżeli dotyczy)

9.

Zapoznał się z SIWZ, zawierającą m.in. istotne postanowienia umowy, i nie wnosi do niej
zastrzeżeń, a także zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru tej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.

Oferowana dostawa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

11.

Wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu

2 Niepotrzebne skreślić.
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ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykreślić je ś li nie
dotyczy) 3

12.

Pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13.

W

14.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest:

dniu

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

wniósł

wadium

w

wysokości

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

w

formie

P ani/P an................................................................ te l.:................................... ,fa k s :...................................
e -m a il:..............................................................................................................................................................
Oświadczam/y, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem
faktycznym, a ich prawdziwość potwierdzam/y własnoręcznym podpisem.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1...........................................................................................................................
2............................................................................................................................
3...........................................................................................................................
4 ...........................................................................................................................
5...........................................................................................................................

............................. (miejscowość), d n ia .......................... r.

Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679 treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 2
do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Dostawa i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM (ang.
Security Information and Event Management,) w formie maszyny wirtualnej wraz z
oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, dalej zwany Systemem SIEM.
1.2.

Świadczenie usługi co najmniej 12-miesięcznego gwarancyjnego wsparcia technicznego
producenta na dostarczony System i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia.

1.3.

Przeprowadzenie szkolenia dla min. 3 osób zarządzających infrastrukturą.

2. Wymagania dotyczące Systemu SIEM.
2.1.

Platforma wirtualizacyjna i sprzętowa.
Na potrzeby rozwiązania dostarczonego w formie maszyny / maszyn wirtualnych Zamawiający
dysponuje w chwili obecnej platformą sprzętową z systemem Hyper-V jako hypervisor.
Wymagania sprzętowe (w tym liczba CPU, RAM, pojemność potrzebnej przestrzeni dyskowej)
zostanie określona przez wykonawcę podczas prac wdrożeniowych, zgodnie z punktem 3.1.

2.2.

Wymagania podstawowe.
2.2.1. Założeniem Zamawiającego jest zbudowanie systemu opartego o architekturę
rozproszoną obsługującą minimum 8 000 zdarzeń/przepływów na sekundę (EPS+FPS).
2.2.2. Proponowane rozwiązanie musi być zbudowane w oparciu o co najmniej następujące
komponenty (moduły funkcjonalne) mogące działać na jednej maszynie wirtualnej lub
poszczególne moduły na odrębnych maszynach wirtualnych (patrz także opis wymagań
w punkcie 2.12):
• pobieranie danych,
• przechowywanie i zarządzanie bazą zebranych informacji,
• warstwa analityczna i interfejs zarządzający (użytkownika).
2.2.3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie Systemu wraz z licencjami niezbędnymi do
wdrożenia i eksploatacji Systemu i jego oprogramowania;
2.2.4. Wykonawca dostarczy najnowsze wersje oprogramowania dla elementów Systemu,
zgodnie z informacjami publikowanymi przez producenta rozwiązania;
2.2.5. System musi umożliwiać zarządzanie oraz dostęp do narzędzi pozwalających na
przetwarzanie i wizualizację wyników zbierania zdarzeń, wraz z ich analizą i korelacjami,
poprzez jedną, wspólną konsolę webową. Dostęp do tej konsoli musi odbywać się za
pomocą protokołu HTTPS.
2.2.6. System powinien posiadać pojedynczy, webowy interfejs użytkownika obsługiwany przez
standardowe przeglądarki, w tym:
•
Microsoft Internet Explorer;
•
Microsoft Edge;
•
Mozilla Firefox;
•
Google Chrome.
2.2.7.

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, gdzie do zarządzania środowiskiem wymagany
jest więcej niż jeden interfejs webowy. W komunikacji użytkownika z oferowanym
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rozwiązaniem nie jest dopuszczalne instalowanie jakiegokolwiek dedykowanego
oprogramowania klienckiego na stacji roboczej użytkownika, w tym wtyczek i środowisk
uruchomieniowych w rodzaju Adobe Flash, Java lub Microsoft Silverlight.

2.3.

2.4.

2.2.8.

Do celów administracyjnych dopuszczalne jest wymaganie zdalnego dostępu do konsoli
systemu operacyjnego serwera przy użyciu standardowych narzędzi takich jak klient
SSHIubR DP.

2.2.9.

System powinien zawierać dedykowaną, relacyjną bazę danych lub własny mechanizm
przechowywania danych, zdolne do zapewnienia wymaganej wydajności rozwiązania.
Baza ta, lub własny mechanizm przechowywania danych, powinna być zintegrowana ze
wszystkimi składnikami oferowanego rozwiązania. Nie dopuszcza się stosowania
współdzielonych baz na zewnętrznych serwerach.

2.2.10.

Rozwiązanie do przechowywania danych nie może wymagać od Zamawiającego
żadnych czynności związanych z ich obsługą w toku bieżącej pracy (rozwiązanie do
przechowywania danych w całości bezobsługowe).

2.2.11.

System musi umożliwiać na taką zmianę konfiguracji w przyszłości, aby zapewnić
odporność na awarię w zakresie komponentu przechowującego dane - możliwość
utworzenia klastra złożonego z co najmniej 2 węzłów oraz zapewni skalowalność
poziomą poprzez dodawanie kolejnych węzłów ww. klastra w celu spełnienia wymagań
dot. wydajności lub dostępności (zwiększenie liczby kopii danych).

Wydajność Systemu.
2.3.1.

System musi zapewniać przetwarzanie w trybie ciągłym sumarycznie (jednocześnie)
dla minimum 5 000 zdarzeń (EPS) i dla minimum 3 000 przepływów sieciowych (FPS)
na sekundę lub dla minimum 35 GB surowych danych na dobę. Zdarzenia oraz
przepływy sieciowe dla jednego źródła powinny być odbierane i przechowywane przez
ten sam moduł zbierający dane.

2.3.2.

Oferowane rozwiązanie nie może być ograniczone przez ilość obsługiwanych EPS lub
FPS, lub ilość danych per okres czasu. System powinien w miarę dostępności
zasobów przetwarzać wszystkie zdarzenia, które do niego wpłyną - pojawienie się
tzw. pików nie powinno powodować utraty danych. Ponadto nie może być żadnych
programowych blokad dotyczących ilości zdarzeń czy blokowanych funkcjonalności.

2.3.3.

System nie może wymagać używania agentów zbierających zdarzenia i przepływy
sieciowe, przekaźników i stacji pośredniczących oraz oprogramowania firm trzecich.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dedykowanych agentów dostarczanych przez
producenta rozwiązania tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.3.4.

Oferowane rozwiązanie nie powinno licencyjnie ograniczać liczby źródeł zdarzeń oraz
przepływów sieciowych, które można z nim zintegrować, lub powinno zapewniać
odpowiedni pakiet licencyjny, gwarantujący, że w przeciągu dwóch lat od daty
wdrożenia systemu Zamawiający będzie mógł podłączać bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztów dowolne źródła do systemu SIEM.

Źródła danych.
2.4.1. Możliwość zbierania zdarzeń co najmniej z systemów Microsoft Windows, systemów Linux,
urządzeń sieciowych, urządzeń/systemów bezpieczeństwa i baz danych.
2.4.2. Możliwość parsowania spływających do niego zdarzeń. Przez parsowanie zdarzeń
Zamawiający rozumie proces analizy zdarzenia i rozkład na elementy składowe, takie jak
np.: adres IP źródłowy, adres IP docelowy, data, czas, użytkownik źródłowy, użytkownik
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docelowy, treść zdarzenia, itp. Proces ten powinien odbywać się przy użyciu reguł
parsujących.
2.4.3. Możliwość szybkiego dodawania obsługi nowych źródeł danych w przypadku, jeśli
konieczne będzie dodanie niewspieranego do tej pory źródła. System SIEM powinien
umożliwiać tworzenie własnych reguł parsujących do analizy spływających do niego
informacji w oparciu o standardowe wyrażenia regularne. Tworzenie reguł parsujących
powinno odbywać się w tym samym interfejsie web, co inne funkcje zarządzania.
2.4.4. Zbieranie danych przy użyciu co najmniej następujących metod:
• zbieranie logów pasywnych (SYSLOG);
• zbieranie logów z uwierzytelnianiem (CIFS, SCP);
• trap SNMP;
• ODBC lub JDBC;
® XML;
• CSV.
2.4.5. Możliwość zbierania przepływów sieciowych co najmniej w formacie:
• Netflow;
• Danych IPFIX.
2.4.6. Wsparcie dla publicznych adresów IP w zakresie lokalizowania geograficznego zarówno
dla logów/zdarzeń jak i przepływów sieciowych.
2.4.7. Możliwość zbierania logów audytowych z aplikacji bazodanowych dla co najmniej:
• PostgreSQL;
• MySQL;
• Microsoft SQL.
2.4.8. Możliwość zbierania zdarzeń z systemów Microsoft Windows poprzez mechanizm WMI,
bez instalowania dedykowanego oprogramowania w tych systemach.
2.4.9. Możliwość automatycznej normalizacji logów zawierających w treści pary zmienna i
wartość np. „user=jkowalski” powinno tworzyć pole „user” o wartości „jkowalski”.
2.4.10. Dostępność opcjonalnych agentów, udostępnionych przez producenta rozwiązania, do
zbierania zdarzeń z serwerów z systemami operacyjnymi Microsoft Windows oraz
Unix/Linux lub innych serwerów aplikacyjnych, bez konieczności wnoszenia dodatkowych
opłat lub zawierać odpowiedni pakiet licencji, gwarantujący możliwość zainstalowania
stosownego agenta na każdym z potencjalnych źródeł, które Zamawiający będzie chciał
podłączyć do systemu SIEM w ciągu dwóch lat od daty zakończenia wdrożenia.
2.4.11. Agent musi zapewniać możliwość szyfrowania i uwierzytelnia komunikacji z serwerem
centralnym.
2.4.12. Możliwość potwierdzania poprawnego dostarczenia danych od agenta do elementów
odpowiedzialnych za przechowywanie danych.
2.4.13. System powinien zapisywać rzeczywisty czas wystąpienia zdarzenia na źródle danych.
2.4.14. Możliwość wzbogacanie kontekstu zdarzenia o dane referencyjne niezawarte w samym
zdarzeniu (np. uprawnienia użytkownika w domenie), pochodzące ze wskazanych źródeł
(baz) danych. Wśród źródeł wzbogacania kontekstu, muszą być co najmniej dostępne:
•
LDAP;
•
MS SQL;
•
pliki dostępne przez FTP, CIFS i SCP.
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2.4.15.

Możliwość zbierania logów z dowolnej tabeli w bazach danych (co najmniej MS SQL,
PostgreSQL) oraz dalszą ich obróbkę

2.4.16. W przypadku logów
zbudowanie obsługi
rozwiązanie w ramach
mogą być mniejsze niż
2.4.17.
2.5.

nie obsługiwanych natywnie przez produkt, dopuszcza się
logów w ramach wdrożenia. Możliwości oferowane przez
obsługi tworzonej w trakcie wdrożenia lub używania systemu nie
dla źródeł obsługiwanych natywnie przez produkt.

Możliwość analizowania logów wielolinijkowych.

Korelacje.
2.5.1.

Możliwość korelowania zbieranych zdarzeń w oparciu o reguły i ryzyko powiązane z
poszczególnymi zdarzeniami. Proces korelacji powinien odbywać się w oparciu o
zintegrowaną z rozwiązaniem relacyjną bazę danych, lub własny mechanizm
przechowywania danych. Korelacja powinna być prowadzona na bieżąco, umożliwiając
natychmiastowe wykrywanie zagrożeń i ryzyka.

2.5.2.

Możliwość korelowania danych zebranych ze źródeł z danymi zebranymi ze skanerów
podatności. System SIEM musi mieć możliwość zbierania danych o podatnościach w
sieci co najmniej z następujących skanerów podatności:
•
Tenable Nessus;
® Qualys;

2.5.3.

Korelacja powinna mieć miejsce nawet wtedy, gdy zdarzania które jej podlegają zostaną
wysłane do różnych modułów pobierających dane (do różnych kolektorów zdarzeń).

2.5.4.

System musi mieć co najmniej 100 wbudowanych, predefiniowanych reguł korelacyjnych,
które są gotowe do zastosowania zaraz po podłączeniu źródeł danych. Reguły te
powinny opisywać najpopularniejsze scenariusze, jak np. logowanie poza godzinami
pracy, logowanie z wielu lokalizacji na jedno konto, ataki typu brute force, użycie
nietypowych protokołów, itp.

2.5.5.

Możliwość budowania własnych reguł korelacyjnych przez Zamawiającego. Taka
możliwość powinna być dostępna za pomocą interfejsu zarządzającego a samo
tworzenie logiki korelacji powinno być oparte o interfejs graficzny oraz umożliwiać
wykorzystanie filtrowania i wyrażeń regularnych/nieregularnych.

2.5.6.

Możliwość korzystania z zewnętrznych subskrypcji tzw. wskaźników kompromitacji (ang.
loC). System musi wspierać dowolne subskrypcje zgodne z protokołami: http, ftp, TAXII.

2.5.7.

W ramach informacji loC powinny być analizowane w kontekście powyższego punktu co
najmniej następujące parametry:
•
nazwa domenowa;
• adres email;
• nazwa pliku;
•
skrót pliku MD5 oraz SHA1;
•
hostname;
•
adres IPv4 i IPv6;
•
URL;
•
klucze rejestru systemu Windows.
Musi istnieć możliwość rozbudowy funkcjonalności o nowe typy wskaźników
samodzielnie przez Zamawiającego. Wykonawca w warsztatach szkoleniowych
przeszkoli administratorów w praktycznym definiowaniu i wprowadzaniu nowych
wskaźników kompromitacji (loC).
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2.5.8. Możliwość korelacji zdarzeń pochodzących z różnych systemów źródłowych na podstawie
dowolnych pól i zmiennych logu lub dowolnych innych danych wzbogacających log (dane
o tożsamości, dane o zasobach).
2.5.9. Możliwość tworzenia reguł korelacyjnych przy użyciu zarówno narzędzi graficznych GUI,
jak języka zapytań charakterystycznego dla danego Systemu.
2.5.10. Możliwość zastosowania bez modyfikacji reguł korelacyjnych w trybie pracy dla danych
historycznych, w celu wykrycia czy dane zagrożenie nowego typu nie występowało w
przeszłości.
2.5.11. Możliwość tworzenia reguł korelacyjnych o długim okresie działania (czas pomiędzy
najstarszym, a najnowszym zdarzeniem w ramach grupy zdarzeń powiązanych ze sobą).
Okres ten nie może być ograniczany żadnymi innymi limitami, poza dostępnością danych
w systemie.
2.5.12. Wynikiem działania reguły korelacyjnej powinno być utworzenie alarmu lub zwiększenie
współczynnika ryzyka związanego z obiektem uczestniczącym w zdarzeniu (użytkownik,
host, port itp.).
2.6.

Normalizacja, wzbogacanie i agregacja.
2.6.1. Możliwość agregacji zdarzeń i przepływów sieciowych. Agregacja powinna grupować
podobne zdarzenia w jedno zdarzenie zbiorcze.
2.6.2. Możliwość wyboru pól, które są brane pod uwagę w przypadku agregacji oraz poziomów
agregacji. Wyższe poziomy agregacji powinny być zastosowane, jeśli w wyniku
podstawowej agregacji wystąpiło więcej zdarzeń zagregowanych niż ustalony limit.
Poziomy agregacji powinny być globalne.
2.6.3. System powinien zbierać logi i przepływy sieciowe, analizować i sumować je do spójnego
formatu oraz dzielić je (normalizować) na kategorie, takie jak np. logowanie, wylogowanie,
malware, exploit, skanowanie portów, itp. Kategorie powinny być wbudowane w
rozwiązanie.
2.6.4. Możliwość modyfikacji mechanizmów klasyfikacji zdarzeń i normalizacji logów
dostarczonych razem z produktem (otwarty kod dostarczonych mechanizmów
normalizacji). Aktualizacje oprogramowania nie mogą nadpisywać ww. modyfikacji.
2.6.5. Możliwość wzbogacania oryginalnych logów o dane nie zawarte w samym logu. Powinno
być możliwe w szczególności:
• dodawanie wartości statycznej w sytuacji, gdy w innym polu wystąpi zadana wartość;
• dodawanie wartości pochodzącej z bazy danych, która zawarta jest w wierszu tabeli,
gdzie wartość innej kolumny tego wiersza jest zgodna z wartością w zdarzeniu w
systemie SIEM;
• dodawanie wartości pochodzącej z pliku tekstowego, która zawarta jest w wierszu
pliku, gdzie wartość innego pola tego wiersza jest zgodna z wartością w zdarzeniu w
systemie SIEM.
2.6.6. Możliwość zmiany sposobu normalizacji danych w trakcie używania systemu (np. dodanie
nowych pól, zmianę znaczenia lub nazwy istniejących itp.).
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2.7.

Wyszukiwanie i przechowywanie danych.
2.7.1. System musi utrzymywać repozytorium logów z możliwością ich przeglądania w formie
rzeczywistej (raw) oraz udostępniać użytkownikowi dane w formie znormalizowanej (z
uwzględnieniem znaczenia poszczególnych zmiennych/pól logu). Dostęp do danych w
formie rzeczywistej jak i znormalizowanej musi być możliwy w oparciu o te same
narzędzia.
2.7.2. Możliwość podłączenia dodatkowej przestrzeni dyskowej CIFS lub NFS lub iSCSI w celu
przechowywania danych archiwalnych i danych innych niż dane bieżące (online). Dane
inne niż bieżące (online), powinny być dostępne w systemie w ten sam sposób jak dane
dostępne online. Dopuszczalne jest by dane inne niż bieżące (online) dostępne były z
mniejszą wydajnością.
2.7.3. System musi zapewniać, aby przechowywane dane były zabezpieczone przed
modyfikacją z wykorzystaniem metod kryptograficznych. Musi być możliwe znakowanie
danych czasem.

2.8.

Raportowanie.
2.8.1. Możliwość generowania dynamicznych linii trendu oraz wykrywanie anomalii w oparciu o
wyznaczone linie trendu. Dynamiczne linie trendu powinny być też rysowane w ramach
dashboardów dostępnych od razu po zalogowaniu.
2.8.2. Możliwość tworzenia łańcucha zależnych widoków, gdzie wybranie jednego elementu
widoku dynamicznie aktualizuje widoki zależne. Powinna istnieć możliwość wyboru pola,
którym widoki będą ze sobą powiązane.
2.8.3. Możliwość definiowania akcji typu drill down, powiązanych z różnymi typami zdarzeń
oraz pól. Dostępne akcje powinny obejmować raporty/dashboardy.
2.8.4. Możliwość eksportu raportów do plików w formacie PDF, CSV. Raporty powinny być
dowolnie konfigurowalne przez Zamawiającego oraz przechowywane w systemie SIEM
lub wysłane na zadane wcześniej adresy email, lub też wysłane na wskazany wcześniej
udział sieciowy.
2.8.5. Możliwość tworzenia wielu typów raportów generowanych zgodnie z kryteriami
ustalonymi przez Zamawiającego oraz na podstawie predefiniowanych wzorców
(raportów).
2.8.6. Możliwość wizualizacji danych na raportach i dashboardach z wykorzystaniem:
® tabel,
• list zdarzeń,
• wykresów (co najmniej: słupkowych, kołowych, liniowych).
2.8.7. System musi posiadać predefiniowane raporty/dashboardy związane z zarządzaniem
bezpieczeństwem, co najmniej uwzględniające następujące zagadnienia:
• istotne
zdarzenia
bezpieczeństwa
uwzględniające
istotność
zasobu
informatycznego,
• aktywność złośliwego oprogramowania,
• zmiany w zawartości krytycznych obiektów systemowych,
• wykryte podatności na podstawie raportów skanerów podatności,
• zmiany w konfiguracji urządzeń sieciowych,
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•

2.9.

raporty dotyczące wykrycia wskaźników kompromitacji.

Workflow.
2.9.1. System musi zapewnić dostarczanie powiadomień. Powiadomienia muszą bazować, na
co najmniej trzech warunkach, w tym: wystąpienie konkretnego zdarzenia, poziom alertu
(ilość zdarzeń w zdefiniowanym przedziale czasu) i konfigurowane odchylenie od linii
bazowej. Powinien istnieć mechanizm polegający na ograniczaniu ilości wystąpień
powiadomień w danym przedziale czasowym.
2.9.2. System musi pozwalać na akcelerację zapytań i raportów, które wykonywane są często,
tak by automatycznie budowały agregaty pozwalające na szybkie wykonanie raportu
obejmującego dowolnie długie okresy czasu. Czas generowania raportów z danych
historycznych nie może rosnąć liniowo lub wykładniczo w stosunku do zakresu
analizowanych danych. Akceleracja musi być dostępna zarówno dla raportów
wbudowanych jak i własnych, zdefiniowanych przez użytkownika.
2.9.3. Możliwość powiadamiania o zdarzeniach w formie alarmów.
2.9.4. System powinien udostępniać następujące akcje przypisywane przy wystąpieniu alarmu
określonego typu:
• zapisanie alarmu do późniejszej analizy;
• alarm wizualny dla operatora;
• utworzenie zgłoszenia, poprzez wysłanie do systemu service-desk powiadomienia
(np. poprzez email, SMS);
• wygenerowanie wcześniej wskazanego raportu;
• wykonanie skryptu/komendy na dowolnym systemie z SSH wraz z parametrami
zależnymi od danych w powiadomieniu;
• dodanie adresu mającego związek z danym alarmem na tzw. czarną listę (blacklist).
Oferowane rozwiązanie musi zawierać API pozwalająca na budowanie nowych akcji w
tym przekazywanie wybranych pól zdarzenia jako parametrów akcji.
2.9.5. Możliwość wysyłania powiadomień o incydentach poza system SIEM na podstawie
następujących kryteriów:
• ilość zdarzeń w zadanym okresie czasu;
• odchylenie od
linii
bazowych
tworzonych
dynamicznie
dla
np.
nazw
użytkowników
z bazy Active Directory, adresów IP, hostów, domen, portów,
protokołów.
2.9.6. Możliwość
przypisania
poziomu
krytyczności
do
powiadomienia. Przypisany
powiadomieniu poziom krytyczności powinien być wypadkową krytyczności przypisanych
do danego typu zdarzenia, zasobu, którego dotyczy i podatności tego zasobu. Alarmy te
powinny być prezentowane zgodnie ze swoim poziomem krytyczności.
2.9.7. Możliwość przypisywania powiadomień do konkretnego użytkownika lub grupy
użytkowników. Powinien też istnieć mechanizm eskalacji adresata powiadomienia po
zadanym okresie czasu.
2.9.8. System powinien posiadać wewnętrzne narzędzie do rejestracji i obsługi przypadków
wymagających wyjaśnienia, które ma możliwość:
• dodawania zdarzenia do otwartego przypadku wymagającego wyjaśnienia;
• wysłania przypadku wymagającego wyjaśnienia na zewnątrz systemu SIEM;
• tworzenia raportów w odniesieniu do przypadków.
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2.10.

2.11.

Uwierzytelnianie i autoryzacja.
2.10.1.

Możliwość integracji z systemem Microsoft Active Directory (AD) i mapowanie grup
użytkowników wraz z ich uprawnieniami.

2.10.2.

Możliwość separacji ról i uprawnień dla poszczególnych użytkowników lub grup systemu
SIEM (np. dostęp administracyjny, dostęp do konkretnych raportów, dostęp do danych
zgromadzonych z konkretnych źródeł).

2.10.3.

Oferowane rozwiązanie nie może ograniczać liczby równocześnie załogowanych
operatorów/użytkowników.

2.10.4.

Możliwość uwierzytelniania i szyfrowania połączeń między komponentami systemu.

Inne wymagania techniczne.
2.11.1.

Pełne wsparcie dla standardu IPv6 (zarządzanie, zbieranie zdarzeń i przepływów
sieciowych).

2.11.2.

Osobne logowanie czynności użytkowników z uprawnieniami administratora w zakresie
konfiguracji i parametrów pracy wszystkich części składowych systemu SIEM
(oprogramowanie, appliance).

2.11.3.

Możliwość długoterminowego przechowywania zbieranych informacji na zewnętrznych
pamięciach masowych typu DAS, NAS (NFS, CIFS) i SAN (iSCSI). Zapisywanie
danych na zewnętrznych pamięciach powinno być automatyczne.

2.11.4.

Dane zapisane na zewnętrznych pamięciach masowych powinny być możliwe do
przeglądania online za pomocą konsoli użytkownika (interfejsu zarządzającego).

2.11.5.

System powinien zawierać funkcje zarządzające i mieć możliwość monitorowania
swojego działania oraz powiadamiania i raportowania:
•
udanego i nieudanego backupu;
• udanego lub nieudanego zbierania danych;
• dostępności urządzenia i części składowych urządzenia;
• działania CPU, pamięci i wykorzystania dysków.

2.11.6.

Możliwość definicji specjalnych list obiektów, które zawierają:
• adresy IP;
• użytkowników;
® domeny;
• lokalizacje geograficzne (lokalne);
• dowolne ciągi znaków.

2.11.7.

Możliwość ręcznej aktualizacji list obiektów przez operatora systemu lub automatycznej
w oparciu o:
• plik płaski na zasobach: CIFS, FTP, SFTP, NFS;
• zapytanie do bazy Postgres, MySQL, MSSQL
•
zapytanie HTTP/HTTPS, którego rezultat może być dynamicznie parsowany z
użyciem wyrażenia regularnego;
• zapytanie do bazy LDAP (w tym Active Directory).
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2.11.8.

System musi posiadać API, które umożliwi aktualizację list obiektów stosownymi
informacjami. Dla przykładu skrypt generujący listę adresów IP, które mają być brane
pod uwagę przy korelacji powinien mieć możliwość osadzenia tej listy bezpośrednio w
rozwiązaniu SIEM. Jeśli dostęp API jest elementem dodatkowo płatnym, powinien być
dołączony do oferowanego systemu.

2.11.9.

Możliwość filtrowania danych wyświetlanych w ramach dashboardów. Filtrowanie
powinno odbywać się o intuicyjne kryteria, a wiele kryteriów powinno łączyć się
operatorami logicznymi AND/OR/NOT. Zamawiający nie dopuszcza by wymagane było
używanie specjalistycznej składni, specyficznej dla danego producenta.

2.11.10. System powinien posiadać predefiniowane, wbudowane
producenta listy konfiguracyjne, zawierające, co najmniej:
•
podejrzane adresy IP;
•
szkodliwe adresy IP;
•
węzły wyjściowe sieci TOR;
•
serwery C&C sieci botnet;
•
adresy IP będące częściami sieci botnet;
•
podejrzane adresy URL.

i

zarządzane

przez

Jeśli subskrypcja powyższych list konfiguracyjnych jest elementem dodatkowo
płatnym, w ramach oferowanej ceny musi być dołączona do oferowanego systemu.
Wymagane jest, aby listy były aktualizowane w trybie ciągłym, w jak najkrótszych
odstępach czasowych.
2.11.11. Aktualizacja oprogramowania dla wszystkich komponentów systemu SIEM powinna
odbywać się przez interfejs WEB lub konsolę zdalną. Nie powinien być wymagany
fizyczny dostęp do urządzeń.
2.11.12. Aktualizacja definicji parserów oraz reguł korelacyjnych cyklicznie przez producenta
oprogramowania. Aktualizacja taka powinna być dostarczana niezależnie od
aktualizacji oprogramowania i powinna mieć możliwość ustawienia trybu
automatycznego.
2.11.13. Możliwość rozwiązywania adresów IP do nazw hostów i na odwrót.
2.11.14. Możliwość analizy przez system logów w różnych językach, w tym co najmniej w języku
angielskim i polskim. Znaki w logach źródłowych kodowane przy użyciu różnych stron
kodowych muszą być konwertowane do wspólnego kodowania (preferowane UTF8 lub
UTF16).
2.12.

Wymagania dotyczące modułów funkcjonalnych Systemu SIEM.
Oferowane rozwiązanie powinno składać się z komponentów (modułów funkcjonalnych)
opisanych poniżej. Każdy z modułów powinien mieć możliwość zainstalowania na odrębnej
maszynie wirtualnej, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby wdrożone rozwiązanie realizowało
wszystkie trzy wymienione komponenty / moduły funkcjonalne w ramach jednej maszyny
wirtualnej.
2.12.1.

Moduł pobierający dane ze źródeł podłączonych do Systemu, w tym zbieranie
przepływów sieciowych, charakteryzujący się następującymi właściwościami:
•
przechowywanie/buforowanie zebranych zdarzeń przez minimum 48 godz. w
przypadku niedostępności modułu do przechowywania danych;
•
moduł nie powinien udostępniać graficznej konsoli (zarządzanie nim powinno
odbywać się z poziomu modułu zarządzającego).
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2.12.2.

Moduł do przechowywania, wyszukiwania i zarządzania bazą zebranych logów,
zapewniający zbieranie zdarzeń w postaci surowej. Przez surowe logi Zamawiający
rozumie logi w oryginalnej postaci, zapisane w płaskim pliku tekstowym, opatrzonym
podpisem cyfrowym w celu zapewnienia ich niezaprzeczalności. Zarządzanie tym
modułem powinno odbywać się z poziomu modułu zarządzającego.

2.12.3.

Moduł analityczny i interfejs zarządzający (użytkownika/operatora) zapewniający
następujące możliwości i parametry:
•

centralne zarządzanie rozwiązaniem SIEM, zarządzanie użytkownikami, zbieranie
danych z kolektorów zdarzeń, tworzenie i wdrażanie mechanizmów korelacyjnych,
tworzenie i dostosowywanie widoków (tzw. dashboard) i raportów;

•

możliwość eksportu raportów do plików w formacie PDF, CSV. Raporty powinny
być dowolnie konfigurowalne przez Zamawiającego oraz przechowywane na
urządzeniu (w systemie) albo wysłane na zadane wcześniej adresy email lub też
wysłane na wskazany wcześniej udział sieciowy;

•

graficzna konsola webową, pozwalającą na centralne zarządzanie oraz pracę z
systemem SIEM. Konsola ta musi być udostępniana przy użyciu protokołu HTTPS;

•

korelacja zdarzeń pochodzących z różnych źródeł, spływających od modułów
pobierających dane.

3. Wymagania dotyczące dostawy i wdrożenia.
Usługi instalacyjno-wdrożeniowe dla oferowanego Systemu obejmują:
3.1.

Sporządzenie koncepcji wdrożenia obejmującej co najmniej:
• inwentaryzację potrzeb Zamawiającego;
• określenie parametrów sprzętowych maszyny / maszyn wirtualnych potrzebnych dla
wdrażanego systemu SIEM (w tym liczby vCPU, pojemności RAM, dysków itd.);
• szczegółowy wykaz instalowanego oprogramowania potrzebnego do realizacji wdrożenia;
• opis architektury proponowanego rozwiązania wraz z planem integracji z infrastrukturą
techniczną Zamawiającego;
• zasady integracji i komunikacji pomiędzy komponentami (modułami funkcjonalnymi)
Systemu oraz z innymi elementami infrastruktury Zamawiającego i systemami
zewnętrznymi.

3.2.

Instalację i konfigurację oprogramowania Systemu w środowisku wirtualnym Zamawiającego
oraz dostrojenie Systemu w celu uzyskania wysokiej skuteczności i wydajności.

3.3.

Podłączenie źródeł danych, przykładowo:
• typu „database” (PostgreSQL, MS SQL) - logi audytowe oraz aplikacyjne,
• typu „syslog” (logi z serwerów i urządzeń sieciowych, logi z systemów wysyłających dane
za pomocą „syslog” i inne),
• typu „file” (logi aplikacyjne odkładane do plików),

3.4.

Przygotowanie instrukcji i procedur obsługi w języku polskim, w formacie edytowalnym, (np.
MS Word) i nieedytowanym (np. PDF) dotyczących eksploatacji i konserwacji Systemu (w tym
przeglądu logów wraz z procedurami kontrolnymi), obsługi awarii, wykonania kopii
zapasowych oraz ich odtworzenia, administrowania Systemem. Zestaw procedur powinien
zawierać zasady eksploatacji oprogramowania i sprzętu, zasady postępowania w przypadku
awarii, procedury aktualizacji oprogramowania. W każdym przypadku należy szczegółowo
opisać czynności administratora, np. procedura obsługi powinna zawierać sposoby zmian
wartości progowych dla standardowych parametrów bezpieczeństwa wbudowanych w
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oprogramowanie oraz procedury definiowania i przykłady nowych własnych polityk
związanych z definiowaniem parametrów (indeksów) bezpieczeństwa przez administratora
oprogramowania.
3.5.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim, w formacie edytowalnym (np.
MS Word) i nieedytowalnym (np. PDF) obejmującej co najmniej następujący zakres:
•

opis architektury, zainstalowanych komponentów oprogramowania wraz z opisem ich
licencjonowania oraz opisem konfiguracji Systemu (w tym pliki konfiguracyjne, skrypty
uruchomieniowe, skrypty zatrzymujące, itp.),

•

zestaw instrukcji i procedur, o których mowa w punkcie 3.4.

4. Wymagania dotyczące szkolenia.
Przeprowadzenie co najmniej trzydniowego szkolenia po zakończeniu wdrożenia Systemu, w
formie warsztatów w siedzibie Zamawiającego, dla minimum 3 pracowników Zamawiającego.
W ramach warsztatów należy uwzględnić co najmniej poniższy zakres:
4.1.

W
•
•
•
•
•
•
•

zakresie podstawowym:
umiejscowienie Systemu w architekturze Zamawiającego
zasady działania Systemu i przepływu danych
interfejs użytkownika
podstawowe pojęcia w zakresie zdarzeń i ich źródeł
podstawy języka zapytań
wyszukiwanie, filtrowanie i analizowanie incydentów bezpieczeństwa
konfiguracja powiadamiania i zlecania zadań (alerty, raporty)

4.2.

W
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakresie zaawansowanej obsługi i administracji Systemem:
architektura techniczna Systemu.
proces przetwarzania danych w Systemie
tworzenie, obsługa, archiwizacja i parametryzacja indeksów
zastosowanie funkcji statystycznych (miary, grupowanie danych)
zastosowanie korelacji danych w Systemie
prognozowanie i analiza trendu
badanie anomalii
tworzenie dashboardów i raportów
zarządzanie konfiguracją rozproszoną
zarządzanie bezpieczeństwem w Systemie
typowe problemy administracyjne i ich rozwiązania
przeprowadzenie z praktycznym sprawdzeniem napisanych wg. punktu 3.4 zestawu
procedur.

5. Wymagania dotyczące usługi gwarancyjnego wsparcia technicznego opisane zostały w
umowie (załączniku nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy).
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Załącznik nr 3
do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

O ŚW IA DC ZEN IE

W YK O N AW CY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału
w postępowaniu

WYKONAWCA:
Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:..... ............................................................................................

Adres (siedziba):

NIP/PESEL, KRS/CEiDG

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

Reprezentowany przez:

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

(imię i nazwisko, podstawa reprezentacji)

Na potrzeby prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń
SIEM”, nr sprawy: W AG.262.3.2020, oświadczam, co następuje:
Oświadczenie dotyczące Wykonawcy
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.

........................... (miejscowość), d n ia .......................... r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania W ykonawcy
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Samooczyszczenie (jeżeli dotyczy):
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:...............................................

.............................(miejscowość), d n ia .........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2.
...........................(miejscowość), d n ia .......................... r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania W ykonawcy

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:.........................................................................................................

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)'.

............................ (miejscowość),d n ia .......................... r.
Po d p is i p ie c z ę ć o so by (o só b ) u p o w aż n io n ych do
reprezen to w ania W y k o n a w c y

* Niepotrzebne skreślić

36

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy i wdrożenia systemu zbierania informacji
i monitorowania zagrożeń SIEM

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, t j. : ..........................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia*.

(miejscowość), d n ia .........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

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), d n ia ...........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

’ Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
do SiWZ
Istotne postanow ienia um owy
§1

1. Przedmiotem umowy jest:
1) Dostawa i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SiEM (Security
Information and Event Management) w formie maszyny wirtualnej wraz z oprogramowaniem i
niezbędnymi licencjami (zwanego dalej Systemem), spełniającego wymagania określone w
załączniku nr 2 (OPZ) oraz w załączniku nr 3 (Formularz ofertowy) do umowy.
2)

Świadczenie usługi .... miesięcznego gwarancyjnego wsparcia technicznego

producenta na

dostarczony System i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia, na warunkach określonych w §7.
(okres wparcia do wypełnienia zgodnie z formularzem ofertowym)
3)

Przeprowadzenie

szkolenia

dla min. 3 osób zarządzających infrastrukturą, spełniającego

wymagania określone w załączniku nr 2 (OPZ) do umowy.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dystrybucji oprogramowania dostarczanego w ramach
umowy.
2. Zamawiający

upoważniony

jest

do

wykorzystania

oprogramowania

na

polach

eksploatacji

wynikających z jego charakteru i przeznaczenia. Licencje na oprogramowanie udzielane są w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 i mają charakter bezterminowy.
3. Zestawienie oprogramowania i niezbędnych licencji wymienionych w ustępach poprzedzających
stanowi załącznik nr 4 do umowy.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3 w ciągu
tygodni od daty zawarcia umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
(termin wykonania umowy do wypełnienia zgodnie z formularzem ofertowym)

§4
1. Potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie opisanym w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 3 stanowić
będzie protokół odbioru.
2. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron
umowy.
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3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady dostarczonego Systemu, w tym niezgodność ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub wady w instalacji albo skonfigurowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru najpóźniej na 3 dni robocze przed upływem terminu
wymienionego w z § 3.
§5
1. Z tytułu

realizacji

przedmiotu

umowy Wykonawcy

przysługuje wynagrodzenie w wysokości

....................................... zł brutto (słow nie:............................................................................................
............................................................................................................................................. z ł ...... /100).

§6
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy

nr .....................................

w

terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2.

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 4 umowy, potwierdzający
odbiór bez zastrzeżeń.

§7
1.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres ...... miesięcy
(okres wparcia do wypełnienia zgodnie z formularzem ofertowym), licząc od dnia odbioru bez
zastrzeżeń, obejmującego następujące elementy:
1) dostarczanie

i

instalowanie

poprawek

oraz

nowych

wersji

oprogramowania

Systemu

dystrybuowanych przez jego producenta, dedykowanie odpowiednich wersji oprogramowania
rekomendowanego dla infrastruktury Zamawiającego;
2) dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych;
3) gwarancję optymalnej pracy całości dostarczonego rozwiązania (nie dopuszcza się przypadku, że
wewnętrzna

przyczyna

problemu

powodującego

nieprawidłowe

działanie

dostarczonego

rozwiązania określana jest jako zależna od pracy komponentu, odnośnie którego producent
rozwiązania nie ponosi odpowiedzialności).
4) reagowania na błędy lub awarie oprogramowania na zasadach określonych w ust. 2.
5) możliwość odnowienia serwisu po jego wygaśnięciu;
2.

W przypadku wady lub awarii oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do analizy i naprawy w
terminie zależnym od typu uszkodzenia i stopnia niebezpieczeństwa utraty ciągłości pracy:
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1)

dla uszkodzeń krytycznych, powodujących całkowite zatrzymanie pracy dostarczonego Systemu
- w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia;

2)

dla uszkodzeń niekrytycznych i usterek, powodujących nieprawidłowości w pracy Systemu, jeżeli
jego praca jest możliwa - w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

3.

Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi zdalnie lub w przypadku konieczności w miejscu
instalacji oprogramowania. Zamawiający zapewni zestawienie łącza serwisowego do lokalizacji.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do rejestrowania i prowadzenia zgłoszeń serwisowych u producenta
Systemu, w porozumieniu z Zamawiającym.

5.

Wsparcie techniczne świadczone jest przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach pracy od godz.
8:00 do 16:00. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania
konsultacji technicznych przez personel wykwalifikowany w zakresie oprogramowania objętego
usługą.

6.

Przed zakończeniem dostawy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym procedury serwisowe
związane z realizacją serwisu.

7.

Wykonawca będzie przekazywał na wezwanie Zamawiającego statystyki interwencji serwisowych.

§8
1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku niedotrzymania w okresie gwarancji terminu naprawy, wymiany lub dostarczenia
urządzenia zastępczego Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości
500 zł za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych
lub jeżeli szkoda wyniknie z innego tytułu.

§9
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj.................. zł(słow nie:..........................
00/ 100).
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30
dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. w
terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1;
2) 30% wartości zabezpieczenia

należytego wykonania
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Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócona w terminie 15
dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§10
1.

W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową

zastosowanie

mają

odnośne

przepisy

obowiązującego prawa.
2.

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze
polubownych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik nr 5
do SIWZ
pieczęć Wykonawcy

O ŚW IADCZENIE

W YK O N AW CY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W YK O N AW CA :
Imię i nazwisko lub firma W ykonawcy:.......... ..................................................................................................
Adres (siedziba):

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

NIP/PESEL, KRS/CEiDG................................. ..................................................................................................
Reprezentowany przez:
(imię i nazwisko, podstawa reprezentacji)

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

Na potrzeby prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń
SIEM”, nr sprawy: WAG.262.3.2020, oświadczam, co następuje:
1. * Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
2. * Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, razem z innymi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
3. * Wykonawca, którego reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, razem z innymi Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:............................................................................................
Jednocześnie załączam dowody potwierdzające, że istniejące powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejscowość.............................,d n ia ....................... 2020 r.
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6
do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Opis przedmiotu zamówienia
L.p.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Wartość
zamówienia
(brutto)

(Nazwa dostarczonego Systemu )

Wykonany na rzecz (podmiot)
1

2

Czas realizacji
(data
rozpoczęciadata
zakończenia)
4

3

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte w ykonanie dostaw.

D n ia ........................ 2020 r.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7
do SIWZ

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO
lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, które mają bezpośredni
lub pośredni wpływ na wynik postępowania

ZNAK SPRAWY WAG.262.3.2020

Paweł Maszkiewicz

Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa NSA

Piotr Stodółkiewicz

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Żurawska

Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej

Adriana Koralewska

Sekretarz Komisji Przetargowej

Agnieszka Zowczak

Członek Komisji Przetargowej

Grzegorz Kojtek

Członek Komisji Przetargowej

Leszek Sikora

Członek Komisji Przetargowej

Cezary Gałęziewski

Członek Komisji Przetargowej
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