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Specyfikacja W arunków Zamówienia
w sprawie dostawy i wdrożenia infrastruktury konwergentnej w raz z oprogramowaniem

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 551 68 51
Adres poczty elektronicznej: zp@nsa.qov.pl:
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.nsa.qov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.nsa.qov.pl/zamowienia-publiczne.php
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
http://www.nsa.qov.pl/zamowienia-publiczne.php
Nazwa Zamawiającego w portalu EPUAP: Naczelny Sąd Administracyjny
Adres skrzynki ePUAP: /Nsa/SkrytkaESP
Adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.qov.pl/ - w zakresie wskazanym w SWZ

II.

Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Dostawa i wdrożenie infrastruktury
konwergentnej wraz z oprogramowaniem".
4. Numer referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: WAG.262.3.2021. Wykonawcy
winni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ww. oznaczenie postępowania.
5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny
na miniPortalu oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa i wdrożenie infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem do
wirtualizacji oraz niezbędnymi licencjami umożliwiającymi utworzenie nielimitowanej liczby
maszyn wirtualnych.
2) Świadczenie usługi co najmniej 3-letniego gwarancyjnego wsparcia technicznego
producenta na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
CPV: 48820000-2 serwery, 48821000-9 serwery sieciowe, 48822000-6 serwery komputerowe
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub
poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego kluczowych zadań.
8. Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej ani nie przewiduje
dokumentów u Zamawiającego, o czym mowa w art. 281 ust. 2 pkt 12 ustawy.

sprawdzenia

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje opcji oraz nie przewiduje wznowienia zamówienia.
10. Ze względu na charakter zamówienia przepisu art. 100 ustawy nie stosuje się.
IV.

Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części (art. 91 ust. 2 ustawy):
Przedmiotem zamówienia jest jedno urządzenie. Ewentualny podział zamówienia na
części prowadziłby do odrębnych zakupów podzespołów urządzenia, co groziłoby nadmiernymi
trudnościami technicznymi, a skoordynowanie działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu
zamówienia na etapie dostawy oraz eksploatacji.

V.

Informacje dotyczące ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.

VII.

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
(uwaga: termin realizacji zamówienia podany w ofercie je st jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie
z rozdz. X IX SWZ).

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

gospodarczej

lub

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 (dwie) dostawy
odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.
Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem niniejszego
zamówienia Zamawiający uzna dostawy infrastruktury konwergentnej
wraz z
wdrożeniem oraz usługą wsparcia technicznego, o wartości każdej z dostaw nie mniejszej
niż 250 000,00 zł brutto.
Wykonawca złoży wykaz takich dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i nazw podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a także
załączy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
W takim przypadku, Wykonawca, składa wraz z oferta, zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o których mowa w art. 118 ust. 3 i ust.
4 ustawy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, 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. 108 ustawy oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 109 ustawy
wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w SWZ.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów
podstawy
wykluczenia,
Zamawiający
żąda,
aby
Wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje
się dyspozycję art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy.
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
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polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
9. Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 94 ustawy. Zamawiający nie zastrzega, że
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem lub głównym
celem ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
IX.

Podstawy wykluczenia
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie:
1)

art. 108 ust. 1 ustawy;

2)

okoliczności wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, spośród okoliczności
wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę na
podstawie:
a) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
c) art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy, tj. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na
czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d) art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy, tj. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
każdą z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw
wykluczenia, na każdą z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2, zobowiązany jest potwierdzić
każdy z tych Wykonawców.
5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić brak
podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w odniesieniu do tych podmiotów.
6. Wykluczenie Wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy.
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7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 ustawy lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił
łącznie następujące przesłanki:
1)

naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

2)

wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
Zamawiającym;

3)

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
zapobiegania
dalszym
przestępstwom,
wykroczeniom
lub
postępowaniu, w szczególności:

odpowiednie dla
nieprawidłowemu

a)

zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b)

zreorganizował personel,

c)

wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)

utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)

wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

8. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7 nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
X.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1.

Wykaz oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa wraz z ofertą (formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ) pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, aktualne na
dzień składania ofert:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o braku podstaw wykluczenia
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 3 do SWZ;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1) składa każdy z tych Wykonawców; Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu;
3) w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
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odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu;
4)

w zakresie w jakim

Zamawiający nie będzie badał czy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
w stosunku do podwykonawców niebędącymi podmiotem udostępniającym zasoby, którym
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 5
ustawy.

2.

Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 SWZ.

3.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych (składane na
wezwanie Zamawiającego):
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat od upływu terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wraz z
dowodami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. referencje) - na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII SWZ ust. 1 pkt 4) (załącznik nr 5 do
SWZ);
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, Zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych (składane na wezwanie
Zamawiającego):
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Wymagany podmiotowy środek dowodowy wskazany w ust. 4 lit. a) SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 4
lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) dokumentu, o których mowa w ust. 4 lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
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Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesięcy przed jego złożeniem.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokument potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy musi
być wystawiony nie wcześniej 3 miesiące przed jego złożeniem.
9. Dostępność dokumentów/ odstąpienie
podmiotowych środków dowodowych.

wykonawcy

od

obowiązku

składania

1) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w oświadczeniu, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków
dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie
numeru referencyjnego postępowania i/lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania. Podmiotowe środki dowodowe złożone na
wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
11. Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania (składane wraz
z ofertą).
1) Pełnomocnictwo
lub
inny
dokument
potwierdzający
umocowanie
do
reprezentowania wykonawcy- wymagane, jeżeli ofertę składa w imieniu Wykonawcy
osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych
KRS/CEIDG.
Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się
także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do
art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie
skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna
kopia
pełnomocnictwa
nie może
być uwierzytelniona
przez
upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje, iż ww. zapisy należy stosować odpowiednio
w stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
2) Wykonawcy
wspólnie
ubiegający
się
o
udzielenie
zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które
usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy
(Jeśli dotyczy)
12. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SWZ, muszą spełniać wymagania określone
w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415)
oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz.
2452).
XI.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
1. Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa
wraz z oferta.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących przedmiotowych środków
dowodowych:
1) certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 obejmujący usługi serwisowe lub dokument
równoważny, posiadany przez podmiot serwisujący urządzenie;
2) certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 obejmujący proces produkcji lub dokument
równoważny, posiadany przez producenta urządzenia;
3) deklaracja zgodności CE dla urządzenia.
3.

XII.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy.
Zamawiający może żądać wyjaśnienia treści przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie
z treścią art. 107 ust. 4 ustawy.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
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i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz
wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
1.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (dalej ePUAP) pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@nsa.gov.pl.

2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3.

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

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich
użyciem opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5.

„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” jest dostępna pod adresem
internetowym:
https://miniportal.uzp.qov.pl/lnstrukcia użytkownika miniPortal-ePUAP.pdf

6.

Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika
systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać jej postanowień.

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 dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest
na "Liście wszystkich postępowań" oraz w szczegółach postępowania na miniPortalu pod
adresem wskazanym w ust. 1 pkt 1 oraz na stronie prowadzonego postępowania.

10. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz oświadczenie z art.
125 ust. 1 ustawy), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza (formularz do komunikacji) dostępnego na ePUAP,
udostępnionego przez miniPortal (przy wykorzystaniu numeru ogłoszenia TED lub numeru
postępowania).
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 na wskazany w ust. 1 pkt 3 adres e-mail.
13. Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty oraz
oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, które powinny zostać złożone wg zasad, o których
mowa w ust.3.
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14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, w tym przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy.
15. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Adriana Koralewska, tel. 22 551 68 50; Agnieszka Zowczak-Velle, tel. 22 551 68 51
e-mail: zp@nsa.gov.pl. (korespondencję należy kierować z powołaniem numeru
sprawy WAG.262.3.2021).
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ
w formie przewidzianej w ust. 10, ust. 12 i ust. 13. 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 SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 5 ustawy.
17. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 16, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić
treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
20. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SWZ.
21. Zamawiający udostępni oferty oraz protokół postępowania wraz z załącznikami na zasadach
określonych w art. 74 ustawy.
22. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego
lub podpisu zaufanego.
UWAGI:
Złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu a następnie jego zeskanowanie i przesłanie
do Zamawiającego nie jest równoznaczne z podpisem osobistym, o którym mowa w art. 63
ust. 2 ustawy oraz niniejszej SWZ i w takim przypadku oferta zostanie odrzucona.
Przez podpis osobisty, zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816), należy rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny
w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
Szczegółowe informacje dotyczące podpisu zaufanego można uzyskać pod adresem:
https://www.qov.pl/web/qov/podpisz-dokument-elektronicznie-wvkorzvstai-podpis-zaufanv)
Jeżeli dokument został podpisany podpisem zewnętrznym (zawartym w odrębnym pliku), to
należy pamiętać o przesłaniu obu plików (tj. pliku dokumentu oraz pliku podpisu).
XIII. Wymagania dotyczące wadium:
1.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy
złotych 00/100).
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2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:
Nr 63 1010 1010 0402 2413 9120 0000.
b. w gwarancjach bankowych, lub
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub
d. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.:
Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

3.

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.)

4.

Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
1) nie budzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty
beneficjentowi/ wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
b) oferta Wykonawcy została wybrana, a Wykonawca odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
d) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2) zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze żądanie beneficjenta/ wierzyciela (Zamawiającego),
3) gwarancja/ poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.
Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.

5. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, o których mowa w ust. 2
pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 98 ustawy.
XIV. Termin związania oferta
1.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.XI.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

4.

W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
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ofertą, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
XV.

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.

Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się przy pomocy narzędzi dostępnych
w miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.qov.pl
odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły należy
użyć przycisku umożliwiającego szyfrowanie. Tak przygotowany plik należy przesłać przez
dostępny na ePUAP i w miniPortalu formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku.

3.

Oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), tj.
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 (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp,
w szczególności w formatach: pdf, .doc, .docx, .rtf, i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal.

4.

Ofertę należy złożyć w oryginale, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3 powyżej.

5.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą
specyfikacją, tj. zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
z podaniem ceny brutto za cały przedmiot zamówienia oraz oświadczeń w zakresie kryteriów
oceny ofert.

6.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 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 jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

7.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie
elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

8.

Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w
art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

9.

W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji (np. .zip), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
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odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
10. 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.
11. 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 lub inny dokument, o których mowa w Rozdziale X ust. 11 pkt 1).
12. Rażąco niska cena:
a) jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od
Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych części składowych.
b) w przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30%
od:
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w lit. a) chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w lit. a).
c) wyjaśnienia, o których mowa w lit. a), mogą dotyczyć w szczególności:
• zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
• wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług
albo związanych z realizacją robót budowlanych;
• oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
• zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz.
2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest
realizowane zamówienie;
• zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;
• zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
• zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
• wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
d) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
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e) odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferty wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
13. Z zastrzeżeniem przepisu art. 261 ustawy wszelkie koszty związane z sporządzeniem oferty
oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.
14. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1)

przez tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 6 rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu
i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich poufności;

2) informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią informacje, o których mowa
w art. 222 ust. 5 ustawy;
3) Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu wykazania zasadności
zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uzasadnienie dokonania takiego zastrzeżenia.
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
15. Wszystkie formularze zawarte w SWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca
wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.
16. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia.
17. Oferta z załącznikami musi być zgodna z ustawą i SWZ, a w szczególności z opisem
przedmiotu zamówienia.
18. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe Qeżeli są żądane) oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
20. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
XVI. Sposób oraz termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert
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1.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 października 2021 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 odrzuci
ofertę, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1) ustawy.

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.

5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2021 r. o godz. 12:00.

6.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

7.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert przy pomocy narzędzi dostępnych na
miniPortalu.

8.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuję
otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

9.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia
prowadzonego postępowania informacje dotyczące:

na stronie

internetowej

-

nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały
otwarte;

-

cen zawartych w ofertach.

XVII. Sposób obliczenia ceny
1.

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

2.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wymagania określone w SWZ
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 dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w następujący sposób,
jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę podaną słownie.
5.

Błąd w obliczeniu ceny którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy.

6.

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
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i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej
w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Wykonawca w Formularzu oferty (wzór w załączniku Nr 1 do SWZ) ma obowiązek:
a)

poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

XVIII. 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.
XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w SWZ.
1.

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

Waga - Liczba
punktów

Kryteria

1.

Cena oferty

60 punktów

2.

Okres gwarancji

15 punktów

3.

Termin wykonania zamówienia

5 punktów

4.

Wydajność procesora serwera kasetowego

15 punktów

5.

Możliwość rozbudowy pamięci RAM serwera kasetowego
do min. 1 TB

5 punktów

2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a) zasady przyznawania punktów w kryterium 1 - cena:
Cena podana w formularzu oferty oceniana będzie wg następującego wzoru:
Cena minimalna
Cn =

Cena oferty

gdzie:
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Cena minimalna - oznacza najniższą cenę ofertową spośród cen przedstawionych przez
tych Wykonawców, których oferty zostały uznane za ważne i spełniające warunki
określone w specyfikacji.
Cena oferty - oznacza cenę ofertową ocenianej oferty.
b) zasady przyznawania punktów w kryterium 2 - Okres gwarancji:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty, dotyczącego oferowanego okresu gwarancji na
dostarczane urządzenia, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata zgodnie
z przedmiotem zamówienia oraz z zał. 2 (OPZ), natomiast okres dłuższy niż 4 lata nie
będzie premiowany dodatkowymi punktami. Punkty w tym kryterium będą obliczane
wg następującego wzoru:
Gwarancja oferty
Og =

x 15
Gwarancja maksymalna

gdzie:
Gwarancja oferty - oznacza podany w pełnych latach okres gwarancji w ocenianej
ofercie.
Gwarancja maksymalna - oznacza
najdłuższy okres gwarancji wśród
zaoferowanych przez tych Wykonawców, których oferty zostały uznane za ważne
i spełniające warunki określone w specyfikacji.
Uwaga: Jeśli zostanie zaoferowany okres gwarancji krótszy niż 3 lata, to oferta
zostanie odrzucona. Jeśli zostanie zaoferowany okres gwarancji dłuższy niż 4 lata, do
obliczeń zostanie przyjęta liczba 4.
Jeśli w formularzu ofertowym nie zostanie określony żaden okres gwarancji,
Zamawiający przyjmie dla tej oferty okres gwarancji minimalny wymagany, tj. 3 lata
(oferta nie zostanie odrzucona).
c) zasady przyznawania punktów w kryterium 3 - termin wykonania zamówienia:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty, dotyczącego terminu wykonania zamówienia od
podpisania umowy, podanego w pełnych tygodniach. Zaoferowany termin wykonania
nie może być dłuższy niż 4 tygodnie zgodnie z przedmiotem zamówienia i zał. 2 (OPZ),
zaś termin krótszy niż 1 tydzień nie będzie premiowany dodatkowymi punktami.
Punkty w tym kryterium będą obliczane wg następującego wzoru:
Termin minimalny
Tw = ------------------------------- x 5
Termin oferty
gdzie:
Termin minimalny - oznacza najkrótszy termin wykonania zamówienia wśród
zaoferowanych przez tych Wykonawców, których oferty zostały uznane za ważne i
spełniające warunki określone w specyfikacji.
Termin oferty - oznacza termin wykonania zamówienia w ocenianej ofercie.
Uwaga: Jeśli zostanie zaoferowany termin wykonania dłuższy niż 4 tygodnie, to oferta
zostanie odrzucona. Jeśli zostanie zaoferowany termin wykonania krótszy niż 1
tydzień, do obliczeń zostanie przyjęta liczba 1 .
Jeśli w formularzu ofertowym nie zostanie określony żaden termin Zamawiający
17

Specyfikacja Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy i wdrożenia infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem

przyjmie termin wykonania maksymalny wymagany, tj. 4 tygodnie (oferta nie zostanie
odrzucona).
d) zasady przyznawania punktów w kryterium 4 - Wydajność procesora serwera
kasetowego:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty. Zaoferowana wydajność każdego procesora
podawana zgodnie z testem PassMark Performance Test™ HIGH END CPU CHART
nie może być mniejsza niż określona w załączniku nr 2 do SWZ (OPZ) w pkt 3.2, a
większa niż 17000 pkt nie będzie premiowana dodatkowymi punktami. Punkty w tym
kryterium będą obliczane wg wzoru:
Wydajość
W p=

17000

x15

gdzie:
Wydajność - oznacza wydajność procesora podaną w badanej ofercie wyrażoną w
punktach, przy czym jeżeli Wykonawca poda w oświadczeniu Wp > 17000, ocena w
tym kryterium wyniesie 5 punktów.
Adres strony internetowej prowadzący do przywołanego testu:
http://www. cpubenchmark. net/high_end_cpus. html
e) zasady przyznawania punktów w kryterium 4 - Możliwość rozbudowy pamięci
RAM serwera kasetowego do min. 1 TB:
Ocena tego kryterium będzie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty. Punkty zostaną przyznane, jeżeli oferowane serwery
kasetowe będą posiadały tą funkcjonalność.

2.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, 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.

Jeżeli 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 wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymał najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższa ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru
oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę.

5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert niepodlegających odrzuceniu.

7.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
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8.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.

9.

Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, do wyrażenia, w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XX.

Informacje o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa
na warunkach podanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących
integralną część specyfikacji warunków zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) oraz w ofercie
przedstawionej przez Wykonawcę.

2.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy.

3.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylenie się
od zawarcia umowy.

4.

W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom składającym wspólną ofertę,
Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

XXI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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 oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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/zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
zasadach określonych w art. 453 ustawy pod warunkiem, że Wykonawca należycie wywiązał
się z wszystkich spoczywających na nim obowiązków.

XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
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Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy opisane są
w załączniku nr 4 do SWZ.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi 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. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane Postanowienia Umowy;
2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środka komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 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.
8. 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 wyniku
postępowania,
- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie ogłoszenia
o wyniku postępowania.
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie.
10. 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.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.
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XXIV.Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi w partnerstwie publiczno-prawnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego maja prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy PEF.

XXV. 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), dalej zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Są d 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;
1) 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 infrastruktury konwergentnej wraz z
oprogramowaniem, nr sprawy: WAG.262.3.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) zgodnie z art. 78 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 ze zm.);
Po upływie okresów wskazanych wyżej, dokumentacja archiwalna kat. B
o czasowym znaczeniu praktycznym podlega brakowaniu, dokumentacja archiwalna
kat. A przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
4) 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;
5) 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
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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.

XXVI.Realizacja przez Zamawiającego obowiązków określonych w art. 19 ust. 4 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.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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ZAŁĄCZNIKI

3.

1.
Formularz oferty - załącznik nr 1
2.
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu- załącznik nr 3
4.
Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 4
5. Wykaz dostaw - załącznik nr 5
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Załącznik Nr 1
doSW Z
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.z2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w sprawie dostawy i wdrożenia
infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem - Nr sprawy: WAG.262.3.2021
WYKONAWCA:
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać wszystkich
konsorcjum i wymagane dane)

wspólników spółki cywilnej lub członków

Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:...............................................................................................
Adres (siedziba):

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

Telefon:

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

ePUAP, Faks, e-mail:

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

składa ofertę i oświadcza, że:
1.

Oferuje wymienioną dostawę zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt 5 niniejszej oferty i opisem
zawartym w załączniku nr 2 i 4 do SWZ, wg zasad i na warunkach określonych w SWZ za cenę1
łączną:.............................................zł. brutto(słownie:....................................................................... ).

2.

Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne w celu należytego i pełnego wykonania
zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ, jak również w niej nie ujęte bez których
nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszty rozładunku sprzętu i wniesienia do
pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Cena uwzględnia również wszelkie składniki
ryzyka związane z realizacją zamówienia.

3.

Oferowane urządzenia objęte s ą .................letnim okresem gwarancyjnego wsparcia technicznego
(kryterium oceny ofert nr 2).

4.

5.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż
podpisania umowy (kryterium oceny ofert nr 3).

tygodnie od dnia

Oferowane urządzenia i oprogramowanie spełniają wymagania opisane w Załącznikach nr 2 i 4 do
SWZ i mają charakterystykę przedstawioną poniżej:
Charakterystyka oferowanych urządzeń
Producent
Model obudowy
Pojemność dyskowa infrastruktury

............. TB (wymagane min. 96 TB)

1Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Liczba serwerów kasetowych

..........szt. (wymagane min 4 szt.)

Model serwera kasetowego

Model procesora: ........................................
Model i wydajność każdego
procesora serwera kasetoweao

Wydajność procesora:................................ punktów w
teście PassMark Performance Test™ HIGH END CPU
CHART)
http://ww w.cpubenchm ark.net/hiRh end cpus.html

(kryterium oceny ofert nr 4)
posiada / nie posiada1

Możliwość rozbudowy pamięci RAM
serwera kasetowego do min. 1 TB

(kryterium oceny ofert nr 5)

Platforma wirtualizacji
(nazwa oprogramowania)
6.

Posiada
autoryzację
producenta
(lub
upoważnionego
przedstawiciela
w Polsce) w zakresie sprzedaży oferowanego sprzętu i oprogramowania.

producenta

7.

Podmiot serwisujący posiada autoryzację producenta (lub upoważnionego przedstawiciela
producenta w Polsce) w zakresie serwisu oferowanego sprzętu.

8.

Podmiot serwisujący posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny (składany
wraz z ofertą).

9.

Oferowane urządzenie jest produkowane seryjnie, zostało wyprodukowane w 2021 roku oraz
posiada następujące certyfikaty/deklaracje:
-

Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny obejmujący proces produkcji, dla
producenta urządzenia (składany wraz z ofertą);

-

Deklaracja zgodności CE dla urządzenia (składany wraz z ofertą).

10.

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji poprawnie pracuje z zaoferowanymi urządzeniami,
a jego licencja umożliwia utworzenie nielimitowanej liczby maszyn wirtualnych.

11.

Zaoferowane serwery
operacyjnymi:

kasetowe

poprawnie

pracują

-

Microsoft Windows 2016 Datacenter lub nowszy,

-

Microsoft Windows 2016 Standard lub nowszy,

-

Open SUSE Enterprise Server 11 i 12, lub nowszy,

1 Niepotrzebne skreślić
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12.

Red Hat Enterprise Linux 6 i 7, lub nowszy.

Oświadcza, że jest / nie je s t1 mikro, małym i średnim przedsiębiorcą.
Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

13.

Zamówienie zamierzam wykonać sam / zlecić podwykonawcom1
Podwykonawcy/om powierzy następującą część / części zamówienia, (jeżeli dotyczy)

o w artości...........................................zł (wartość bez VAT zleconego podwykonawstwa w
ramach zamówienia).
Niniejszym wskazuje nazwę (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/ którym zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, (jeżeli są zn a ni).................................................
14.

Na podstawie art. 225 ustawy oświadczam, że wybór oferty:
(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X)
nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:
a)

wskazuję

wartość

zamawiającego,

b)

towaru/usługi

bez

kwoty

objętego

podatku

od

obowiązkiem
towarów

i

podatkowym
usług

VAT:

wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie:......................................................

13.

Zapoznałem się z SWZ, zawierającą m.in. projektowane postanowienia umowy, i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń, a także zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
i wykonania zamówienia oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

14. Oferowana dostawa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
15. Pozostaję związany ofertą do dnia określonego w SWZ w rozdziale „Termin związania ofertą”.
16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest:
Pani/Pan.......................................t e l.................... fa k s :..................., e-mail:...........................

1 Niepotrzebne skreślić.
1Niepotrzebne skreślić
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17. Wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykreślić jeśli nie dotyczy)*
18. Oświadczam, że wadium zostało wniesione w form ie:............w wysokości............PLN.
19. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy n r ....................................
20.

Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających

spełnianie

warunków

udziału

oraz

brak

podstaw

wykluczenia,

które

zamawiający posiada (wypełnić jeśli dotyczy):
Nazwa postępowania,
Numer postępowania lub
oznaczenie sprawy

Określenie podmiotowego środka dowodowego, który
posiada zamawiający, o ile podmiotowy środek dowodowy
jest prawidłowy i aktualny

Oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem
faktycznym, a ich prawdziwość potwierdzam/y podpisem.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1. Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń.
2.....................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................
4 .....................................................................................................................................

Miejscowość............................ ,d n ia ....................... 2021 r.

ofertę należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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Załącznik Nr 2
doSW Z
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1.

Dostawa i wdrożenie infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem do

wirtualizacji oraz niezbędnymi licencjami umożliwiającymi utworzenie nielimitowanej liczby
maszyn wirtualnych.
1.2.

Świadczenie usługi co najmniej 3-letniego gwarancyjnego wsparcia technicznego

producenta na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.
(uwaga: okres gw arancji je s t kryterium oceny ofert).

2. Wymagania dla infrastruktury konwergentnej.
Infrastruktura konwergentna obejmuje zainstalowane w jednej obudowie: serwery, pamięć
masową, zasilanie, podzespoły sieci i niezbędne okablowanie, a także niezbędne oprogramowanie
do wirtualizacji, w tym także systemowe niezbędne do działania infrastruktury i zarządzania nią.
Lp.

1.

2.

Parametr

Wymagania minimalne

Zastosowanie

Infrastruktura konwergentna przeznaczona do wykorzystania na
potrzeby tworzenia maszyn/serwerów wirtualnych. Serwery wirtualne
uruchamiane będą pod kontrolą systemów operacyjnych Linux i MS
Windows Server.

Obudowa
infrastruktury

Obudowa o wysokości nie przekraczającej 6U do montażu w szafie
19” z niezbędnym wyposażeniem dla infrastruktury konwergentnej,
wyposażona w:
- porty sieciowe: co najmniej 2x 10Gb SFP+ i 2x 1Gb RJ45,
- wkładki sieciowe: co najmniej 4 szt. SFP+ 10 Gb,
- co najmniej 1 port modułu zdalnego zarządzania,
- niezbędną ilość zasilaczy 230V hot plug umożliwiających
redundancję i bezawaryjną pracę,
- niezbędną ilość modułów wentylacyjnych hot plug umożliwiających
redundancję i bezawaryjną pracę,
- zintegrowany KVM,
oraz posiadająca:
- co najmniej 2 wolne złącza PCIe (1x full height/full length i 1x Iow
profile/half length),
- obsługę Pass-Through Ethernet.
1.

3.

Oprogramowanie
do wirtualizacji

2.
3.
4.
5.

Oprogramowanie do wirtualizacji z licencją umożliwiającą
utworzenie nielimitowanej liczby maszyn wirtualnych.
Brak konieczności odnawiania licencji.
Dostarczone oprogramowanie do wirtualizacji musi poprawnie
pracować z zaoferowaną infrastrukturą konwergentną.
Możliwość klastrowania serwerów fizycznych.
Możliwość przydzielenia dla maszyn wirtualnych większej ilości
pamięci RAM niż fizyczne zasoby RAM serwera.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.

4.

Przestrzeń
dyskowa
infrastruktury

5.
6.
7.

8.

5.

Napęd optyczny

Możliwość udostępnienia maszynie wirtualnej większej ilości
zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.
Dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i
pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów - bez
przerywania ich pracy.
Możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów
operacyjnych oraz ich odtworzenia.
Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy
pomiędzy serwerami fizycznymi.
Możliwość replikacji danych do lokalizacji zapasowych,
Możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną
konfiguracją i danymi.
Automatyczne równoważenie obciążenia serwerów fizycznych
pracujących jako platforma dla infrastruktury wirtualnej.
Mechanizm odciążania procesora od obsługi transmisji danych
(Offloaded Data Transfer).
Zagwarantowanie ciągłości pracy usług. Usługi krytyczne
powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług
nie powinien przekraczać kilku minut.
Nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera
fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone
automatycznie na inne serwery infrastruktury,
Możliwość ponownego uruchomienia systemów/usług w
przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.
Możliwość rozbudowy infrastruktury w celu zwiększenia jej
wydajności, pojemności, lub uruchomienia nowych usług.
Z oprogramowaniem do wirtualizacji musi być dostarczone
oprogramowanie systemowe niezbędne do jego prawidłowego
działania na dostarczonej infrastrukturze oraz oprogramowanie
do zarządzania infrastrukturą.
Zintegrowana z obudową infrastruktury.
Zainstalowane co najmniej 96 TB zasobów dyskowych.
Dyski z interfejsem SAS lub SATA min. 6 GB/s, technologia hotptug.
Zintegrowany z obudową infrastruktury redundantny kontroler
pamięci dyskowej obsługujący w/w dyski i umożliwiający
tworzenie RAID min. 5, 6, 10.
Każdy z serwerów kasetowych ma dostęp do pełnej
zainstalowanej pojemności dyskowej.
Możliwość utworzenia wolumenu typu Cluster.
Możliwość konfiguracji wiele do wielu - każdy serwer kasetowy
może być przypisany do wielu utworzonych wolumenów i
odwrotnie, każdy wolumen może być przypisany do wielu
serwerów.
Możliwość rozszerzenia przestrzeni dyskowej poprzez
zastosowanie zewnętrznych modułów dyskowych podłączanych
kablem do kontrolera RAID wbudowanego w obudowę
infrastruktury.

Wspólny, zintegrowany DVD RW.

3. Wymagania dla serwerów kasetowych infrastruktury konwergentnej.
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Infrastruktura konwergentna musi być wyposażona w co najmniej 4 szt. serwerów kasetowych (tego
samego modelu), o jednakowej konfiguracji, spełniających poniższe wymagania minimalne:
Lp-

1.

2.

Wymagania minimalne

Parametr
Płyta główna

Procesor

Zaprojektowana do pracy w serwerach kasetowych z minimum
dwoma gniazdami procesora.
Dwa procesory w architekturze x86, minimum 12-to rdzeniowe, o
wymaganej wydajności obliczeniowej jednego procesora ocenionej
na co najmniej 15000 punktów w teście PassMark Performance
Test™ HIGH END CPU CHART
http://www.cpubenchmark.net/hi2h end cpus.html
(uwaga: wydajność procesora jest kryterium oceny ofert)

3.

Pamięć RAM

Pamięć RAM 256 GB, w takiej konfiguracji, która umożliwia
rozbudowę pamięci RAM o dodatkowe 256 GB bez konieczności
wymiany zainstalowanych kości pamięci na większe.

4.

Dyski twarde

Dwa dyski min. 240 GB SSD, umożliwiające zainstalowanie systemu
operacyjnego i oprogramowania do wirtualizacji.

5.

Kontroler RAID

Kontroler RAID dostosowany do obsługi w/w dysków, umożliwiający
zbudowanie sprzętowego RAID 1.

6.

Sieć Ethernet

Wymagane wyposażenie w redundantne połączenie
10 Gigabit Ethernet.

7.

Karta graficzna

Zintegrowana.

Oprogramowanie

Wymagana zgodność z oprogramowaniem:
- Microsoft Windows 2016 Datacenter lub nowszy,
- Microsoft Windows 2016 Standard lub nowszy,
- Open SUSE Enterprise Server 11 i 12, lub nowszy,
- Red Hat Enterprise Linux 6 i 7, lub nowszy.

8.

4. Pozostałe wymagania dla infrastruktury konwergentnej.
Lp.

1.

2.

Wymagania minimalne

Parametr

Produkcja
i certyfikaty

Dokumentacja

•

Urządzenia wyprodukowane w 2021 r.

•

Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.

•

Deklaracja zgodności CE.

•

Dostawca musi posiadać autoryzację producenta
(lub upoważnionego przedstawiciela producenta
w Polsce) w zakresie sprzedaży oferowanego sprzętu i
oprogramowania.

Dokumentacja techniczna określająca podstawowe cechy sprzętu
oraz instrukcje obsługi.
30

Specyfikacja Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy i wdrożenia infrastruktury konwergentnej w raz z oprogramowaniem

•

3.

Gwarancja

Co najmniej 3-letni serwis gwarancyjny na dostarczony sprzęt,
oprogramowanie oraz wykonane usługi, świadczony zgodnie z
wymaganiami w istotnych postanowieniach umowy (IPU),
stanowiącymi zał. nr 4 do SWZ.
(uwaga: okres serw isu gwarancyjnego je s t kryterium oceny
ofert).
• Podmiot serwisujący musi posiadać autoryzację producenta (lub
upoważnionego przedstawiciela producenta w Polsce) w zakresie
serwisu oferowanego sprzętu.
• Realizacja serwisu musi być zgodna z wymaganiami normy ISO
9001 lub równoważnej.

5. Wymagania dotyczące dostawy i wdrożenia infrastruktury konwergentnej u Zamawiającego.
5.1

Dostawa i instalacja w szafie teleinformatycznej 19” wskazanej przez Zamawiającego.

5.2

Opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym

koncepcji

podłączenia i konfiguracji

infrastruktury.
5.3

Podłączenie do instalacji logicznej i elektrycznej oraz uruchomienie urządzenia, w tym:
- instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania,
- utworzenie klastrów,
- konfiguracja zasobów dyskowych,
- konfiguracja sieci i zabezpieczeń,
- utworzenie po jednej maszynie wirtualnej z systemem MS Windows i Linux,
- przeprowadzenie testów akceptacyjnych potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie
infrastruktury oraz wirtualizacji.

5.4

Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej zawierającej:
- specyfikację sprzętową urządzeń,
- opis wykonanych prac wdrożeniowych i konfiguracji,
- zalecenia eksploatacyjne.

5.5

Przeprowadzenie co najmniej 1-dniowego szkolenia po zakończeniu wdrożenia urządzenia, w
formie warsztatów w siedzibie Zamawiającego, dla minimum 3 pracowników Zamawiającego.
W ramach warsztatów należy uwzględnić co najmniej zagadnienia związane z budową i
konfiguracją urządzenia i jego oprogramowania, bieżącym administrowaniem, zmianami
konfiguracji (w tym konfiguracji maszyn wirtualnych), obsługą sytuacji awaryjnych.

5.6

Wszelkie czynności związane z wdrożeniem muszą być przeprowadzone w uzgodnieniu i pod
nadzorem osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące usługi co najmniej 3-letniego gwarancyjnego wsparcia technicznego
opisane zostały w umowie (załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy).
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Załącznik nr 3
doSWZ

Oświadczenie
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Na potrzeby prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem”, nr
sprawy: WAG.262.3.2021, oświadczam, co następuje:
Ja/my* niżej podpisani:

(imię, nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu
udostępniającego zasoby)

Adres (siedziba):........................................................................................................................................
NIP/PESEL, KRS/CEiDiG..........................................................................................................................
(w zależności od podmiotu)

1. Oświadczam, że ww. podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
2. Oświadczam/-my,

że zachodzą w stosunku do ww.

podmiotu

podstawy wykluczenia

z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art..........................ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie w postępowaniu podstawę wykluczenia z postępowania spośród
wskazanych przez zamawiającego wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1
pkt 4,8 -1 0 Pzp)3.

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia przedsięwziąłem następujące
środki („samooczyszczenie”):

3 Niepotrzebne skreślić
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3. Oświadczam/-my, że ww. podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale VIII ust. 1 pkt 4)*.
4. Oświadczam/-my, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4) Specyfikacji Warunków
Zamówienia, polegam na zdolnościach technicznych lub zawodowych następującego podmiotu/
następujących podmiotów udostępniających te zasoby, w następującym zakresie*:
Podmiot, na którego zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega wykonawca

Zakres udostępnianych
zasobów

5.

Oświadczam/-my, że ww. podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki
w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;**

6.

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne

z

prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

udziału

konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* Ten punkt wypełnia tylko W ykonawca/W ykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
** Ten punkt wypełnia tylko Podmiot udostępniający zasoby

oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Załącznik nr 4
do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
1. Przedmiotem umowy jest:
1) Dostawa i wdrożenie infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji oraz
niezbędnymi licencjami umożliwiającymi utworzenie nielimitowanej liczby maszyn wirtualnych.
Parametry użytkowe infrastruktury określone są w załączniku nr 2 do umowy (OPZ) oraz w
załączniku nr 3 do umowy (formularz oferty).
2) Świadczenie usługi

-letniego gwarancyjnego wsparcia technicznego producenta na

dostarczony sprzęt i oprogramowanie na warunkach określonych w §7.
(okres serwisu gwarancyjnego do wypełnienia zgodnie z formularzem ofertowym)

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1)

dostarczenia na swój koszt i ryzyko fabrycznie nowego sprzętu wraz z oprogramowaniem i
niezbędnymi licencjami;

2)

transportu,

wyładunku,

zainstalowania

sprzętu

w

miejscach

wskazanych

przez

Zamawiającego, podłączenia do istniejącej infrastruktury i skonfigurowania oraz wykonania
prac określonych dla wdrożenia w załączniku nr 2 do umowy (OPZ).
3. Koszt transportu, wyładunku i instalacji oraz świadczenia serwisu gwarancyjnego ponosi
Wykonawca.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dystrybucji oprogramowania dostarczanego w
ramach realizacji przedmiotu 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 w ciągu
tygodni od daty zawarcia umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
(termin do wypełnienia zgodnie z formularzem ofertowym)
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§4
1. Potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie opisanym w § 1 ust. 1 pkt. 1 stanowić będzie
protokół odbioru sporządzony w miejscu dostawy.
2. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron
umowy.
3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady dostarczonego sprzętu, oprogramowania lub
dokumentacji, w tym niezgodność ze specyfikacją warunków zamówienia lub wady w ich instalacji
albo skonfigurowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych wad 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 (słownie:......................................................................... z ł ...... /100).
2. Ceny jednostkowe sprzętu wraz z oprogramowaniem i usługą ... letniego serwisu gwarancyjnego
zawarte są w załączniku nr 1 do umowy.

§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

- letniego serwisu gwarancyjnego, licząc od dnia

odbioru bez zastrzeżeń, obejmującego następujące elementy:
1) naprawę lub wymianę urządzenia w przypadku awarii, realizowaną w miejscu dostawy;
2) dostarczanie

poprawek

i

nowych

wersji

oprogramowania

urządzenia,

dedykowanie

odpowiednich wersji oprogramowania systemowego rekomendowanego dla eksploatowanego
sprzętu;
3) dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych;
4) możliwość odnowienia serwisu po jego wygaśnięciu;
5) gwarancję optymalnej pracy całości dostarczonego rozwiązania (nie dopuszcza się przypadku,
że wewnętrzna przyczyna problemu powodującego nieprawidłowe działanie dostarczonego
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rozwiązania określana jest jako zależna od pracy komponentu, odnośnie którego producent
rozwiązania nie ponosi odpowiedzialności);
6) Wsparcie i konsultacje techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania objętego umową
świadczone przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
2.

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

3.

W przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do analizy i naprawy
w terminie zależnym od typu uszkodzenia i stopnia niebezpieczeństwa utraty ciągłości pracy:
1) dla uszkodzeń krytycznych, powodujących całkowite zatrzymanie pracy dostarczonego
urządzenia - w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia;
2) dla uszkodzeń niekrytycznych i usterek, powodujących nieprawidłowości w pracy urządzenia o
którym mowa w pkt. 1, jeżeli praca jest możliwa - w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia.

4.

W przypadku uszkodzeń krytycznych i całkowitej awarii urządzenia Wykonawca zobowiązuje się w
ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii naprawić urządzenie lub zapewnić urządzenie
zastępcze oraz wysłać uszkodzone do producenta celem naprawy bądź wymiany na sprawne.

5.

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

6.

W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w
ciągu 21 dni urządzenie naprawione.

7.

Nośniki danych będą naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności
wymiany uszkodzonych nośników lub wymiany urządzenia na nowe nośniki nie podlegają zwrotowi
do Wykonawcy.

8.

Urządzenie objęte jest gwarancją przedawaryjną polegającą na wymianie elementu na nowy w
przypadku wykrycia jego nieprawidłowej pracy przez oprogramowanie monitorujące, na warunkach
jak dla awarii urządzenia.

9.

W przypadku dokonania naprawy poprzez wymianę elementów w urządzeniu powinny zostać
zainstalowane fabrycznie nowe identyczne elementy lub za zgodą Zamawiającego fabrycznie nowe
elementy o nie gorszych parametrach pod warunkiem zachowania jednorodności sprzętu.

10. W przypadku wystąpienia awarii, wady bądź usterki tego samego elementu urządzenia po
wykonaniu 3 (trzech) napraw, Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do
wymiany tego urządzenia na nowe wolne od wad w terminie tygodnia od dnia otrzymania wezwania
do wymiany.
11. Przed zakończeniem dostawy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym procedury
związane z realizacją serwisu gwarancyjnego.
12. Wykonawca będzie przekazywał na wezwanie Zamawiającego statystyki interwencji serwisowych.

36

Specyfikacja Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy i wdrożenia infrastruktury konwergentnej w raz z oprogramowaniem

§8

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.
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 zwłoki.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić może Zamawiający wynosi
20% wysokości wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
4. 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 (słownie:.........................
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 umowy zostanie zatrzymana przez
Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócona w terminie
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem, że termin upływu rękojmi nie może
być krótszy niż termin obowiązywania gwarancji, o której mowa w § 7.
§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 SWZ
Wykonawca:
(nazwa, adres, NIP)

W YK A Z DOSTAW ZREALIZOW ANYCH PRZEZ W YKO NAW CĘ

Na potrzeby prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem”,
nr sprawy: WAG.262.3.2021
L.p.

1

Nazwa i adres
Zamawiającego
(Podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane
2

Opis przedmiotu zamówienia

Czas realizacji
(data rozpoczęciadata zakończenia)

Wartość zamówienia
(brutto)

3

4

5

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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