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ZATWIERDZAM 

 

Izabela Wyżgowska 

Zastępca Dyrektora  

 

Warszawa, dn. 04.09.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nr postępowania: BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 
 

 

 

 

 
Tryb postępowania:  Przetarg nieograniczony w procedurze właściwej dla zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, z późn zm.)  

– powyżej 144 000 euro 

 

 

 

Przedmiot:  Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla 

Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka 

Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego.   

 

 

 

 

Zamawiający:  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

 02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5 
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WPROWADZENIE 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Postępowanie oznaczone jest znakiem BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018. Wykonawcy winni 

we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji    

Adres:   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa,                       

ul. Stefana Batorego 5 

Godziny pracy:   815 – 1615 

Faks:   (22) 845-67-51 

E-mail:   bzp.wpp@mswia.gov.pl  

Adres strony internetowej: www.mswia.gov.pl. lub bip.mswia.gov.pl (link: zamówienia publiczne) 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

III. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania 

katalogów elektronicznych. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający                 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy Pzp.  

9. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla 

Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu 

Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do projektu Umowy, 

stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:  

3.1.  – 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego;  

3.2.  – 72253200-5 – Usługi w zakresie wsparcia systemu; 

3.3.  – 50334400-9 – Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji; 

3.4.  – 50000000-5 – Usługi naprawcze i konserwacyjne; 

3.5.  – 50312300-8 – Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych 

4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, o ile są znani. 

4.1.   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie na zasadach określonych w § 12 ust. 4 

projektu umowy . 

4.2.  Wymagania dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców zostały zawarte  

w § 11 projektu umowy. 

http://www.mswia.gov.pl/
http://www.cpv.com.pl/kod,72211000-7.html
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5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

6. Wymagania, związane z realizacją zamówienia przy zastosowaniu art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, 

dotyczące „klauzuli społecznej”.  

6.1. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób 

bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była na podstawie 

stosunku pracy (umowa o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze 

pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie 

skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) 

lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, 

wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określonego 

w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

6.2. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 6.1. Wykonawca, zobowiązany jest do:  

6.2.1. zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi                   

poniżej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy, 

6.2.2. przedłożenia Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia,                 

w szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędowi pracy, 

odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy                                         

do pracodawcy oraz umowy o pracę z bezrobotnym - w terminie nie dłuższym niż 

37 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Wykonawca przedstawiając 

dokumenty powinien przekazać je w sposób nienaruszający przepisów dot. ochrony 

danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane 

dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu 

osoby fizycznej, jej wynagrodzenia, itp.). 

6.3. Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia 

stosunku pracy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego 

bezrobotnego w terminie do 30 dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy. W takim 

przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane z procedurą 

zatrudnienia, w szczególności zgłoszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi 

pracy, odpisy skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz 

umowę o pracę z bezrobotnym w terminie do 37 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania 

poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia. 

Dokumenty należy przedstawić Zamawiającemu z zachowaniem warunków, o których mowa 

w ppkt 6.2.2. 

6.4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt 

zatrudniania ww. osoby i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający. 

6.5. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany 

(z zastrzeżeniem pkt 6.3.), przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w § 6 ust 

12 projektu umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej 

nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie 

Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osoby bezrobotnej zdolnej do wykonania 

zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub 

odmowa przyjęcia pracy przez skierowaną osobę. 

7. Wymagania, związane z realizacją zamówienia przy zastosowaniu art. 29 ust. 3a  ustawy Pzp, 

dotyczące zatrudnienia.  

7.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
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polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).  

7.2. Wymóg określony w pkt 7.1. dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane 

z przedmiotem zamówienia polegające na  administrowaniu serwerami fizycznymi firmy HP, 

sieciami teleinformatycznymi, macierzami dyskowymi. 

7.3. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w całym okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę/osoby, przez 

pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub 

podwykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby lub osób na 

postawie umowy o pracę. 

7.4. W przypadku niezatrudnienia na zasadach opisanych powyżej osób wykonujących wskazane  

w pkt 7.2. czynności, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej na zasadach określonych w § 6 ust. 12 projektu umowy. 

7.5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy wykaz 

osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, 

czynności, jakie będą wykonywać, wymiaru etatu i okresu na jaki została zawarta umowa wraz 

z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji zamówienia 

i otrzymają co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie lub minimalną stawkę 

godzinową, ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie, który Wykonawca dostarczył 

przed podpisaniem umowy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy, 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika, zmieniony wykaz wraz 

z oświadczeniem zawierającym informacje w zdaniu pierwszym. 

7.6. Na potrzeby kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podwykonawcy 

prowadzenia ewidencji obecności wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 7.1. 

Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby 

wykonujące czynności wskazane w pkt. 7.2. pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub 

podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie 

udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć 

niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, kopie druku ZUS RCA, kopie lub wydruk 

ewidencji obecności pracowników lub inne dowody, o które zawnioskuje Zamawiający. 

Wykonawca, przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nienaruszający 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio 

zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia                        

np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp. – pozostawiając imię  i nazwisko, 

wymiar etatu, datę zawarcia umowy lub rozpoczęcia pracy). 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Świadczenia usług rekonfiguracyjnych przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, lub 

do wyczerpania limitu 6 800 godzin rekonfiguracyjnych (a tym samym kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia brutto przewidzianego na usługi rekonfiguracyjne), w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. 

2. Świadczenia usług utrzymaniowych przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę 

spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej: 
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1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 

2 (dwóch) usług (umów) każda o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, potwierdzających: 

świadczenie obsługi technicznej lub zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury sprzętowej - dla 

systemu czasu rzeczywistego o zdefiniowanej ciągłości działania na poziomie 99,9% w trybie 24/7, 

umożliwiającego jednoczesną pracę co najmniej 100 użytkowników.  

1.1. W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub 

ciągłych) Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 

1.2. W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 

przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli  

w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim 

kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego 

kolejnego dnia, w którym NBP opublikował  ww. informacje.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

2.1. minimum 2 (dwoma) osobami posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie 

w administrowaniu serwerami HPE BL460c, co najmniej generacja G9,  

2.2. minimum 1 (jedną) osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu 

sieciami SAN opartymi o przełączniki sieciowe Fiber Chanel firmy HP; 

2.3. minimum 2 (dwoma) osobami posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie 

w administrowaniu macierzami dyskowymi firmy HP z wykorzystaniem technologii Peer 

Persistence; 

2.4. minimum 1 (jedną) osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu  

i administrowaniu sieciami teleinformatycznymi opartymi o urządzenia firmy Cisco na 

poziomie CCNP; 

2.5. minimum 1 (jedną) osobą posiadającą umiejętności w obszarze zarządzania usługami IT 

dotyczącymi wdrożenia systemu teleinformatycznego potwierdzone co najmniej 

uczestnictwem w dwóch projektach, w których uczestniczyła w roli kierownika/koordynatora 

projektu IT lub zarządzała serwisem IT, zgodnie z najlepszymi zasadami ITIL; 

2.6. minimum 1 (jedną) osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku 

Kierownika Projektu posiadającą Certyfikat Prince 2-Practitioner lub równoważny; 

Przez certyfikat równoważny Zmawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do 

zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane 

jako: 

- analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat; 

- analogiczny stopień poziomu kompetencji; 

- analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego 

certyfikatu; 

- potwierdzony jest egzaminem. 

2.7. minimum 1 (jedną) osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze 

bezpieczeństwa systemów informatycznych, która uczestniczyła w co najmniej jednym 

projekcie, w którym zakres prac związany był z kontrolą w obszarze informatyki lub kontrolą 

w obszarze bezpieczeństwa informatycznego. 

 

Uwaga:  

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza łączenie funkcji wskazanych powyżej przez jedną osobę. 

Oznacza to, że jedna osoba może występować w więcej niż w jednej funkcji, jednak nie więcej niż  

w dwóch.  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych                    

w art. 23 ustawy Pzp. 
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4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                              

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać              

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Treść zobowiązania musi bezspornie i jednoznacznie określać  

w szczególności: 

-   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

-   zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

-  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, 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: 

5.1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności  są wymagane. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Ponadto, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy  

z postępowania Wykonawcę: 

2.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                               

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn.zm.). 

2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło                       

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2.3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Zamawiający, badając ww. podstawy do wykluczenia, uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy Pzp. 
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4. Jeżeli w stosunku do podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 4, zachodzą podstawy jego 

wykluczenia z przedmiotowego postępowania, odpowiednio mają zastosowanie postanowienia 

Rozdziału VI ust. 5.  

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW                                            

DO WYKLUCZENIA 
 

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą 

 

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na 

zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie (o którym mowa w Rozdziale VI ust. 4) tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

B. Oświadczenia składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

1. Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składnia ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” – Załącznik nr 3 do SIWZ 

(plik w formacie XML).  

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych 

podmiotów. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia  

5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).  

5. Przed wypełnieniem Jednolitego Dokumentu należy zapoznać się z instrukcją wypełniania 

zamieszczoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7  

z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia lub na stronie www.uzp.gov.pl. 

6. Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny w polskiej wersji językowej, jako plik ESPD 

(załącznik nr 3 do SIWZ – tylko elektroniczny) na stronie: www.mswia.gov.pl (zakładka 

zamówienia publiczne). Po uruchomieniu strony internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl, należy wybrać „język polski”, a potem zaznaczyć „Jestem 

Wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem nr 3 

do SIWZ. Podgląd i edycja pliku nie są możliwe bez zaimportowania go do Serwisu. Wykonawca 

wypełnia Jednolity Dokument, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać  

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie Jednolitego Dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności  

w jednym z formatów wskazanych w pkt 9). 

7. Odpowiednikiem warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu ustawy Pzp są kryteria 

kwalifikacji, o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Wykonawca może ograniczyć się do 

wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ. 

8. W Jednolitym Dokumencie nie wypełnia się „Części V: Ograniczenie liczby kwalifikujących się 

kandydatów”.  

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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9. Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wypełnić Jednolity Dokument w zakresie stosownym do 

wymagań SIWZ. Udostępniony plik XML (Załącznik nr 3 do SIWZ) zawiera tylko pola 

przeznaczone do wypełnienia przez Wykonawcę. 

10. Po wypełnieniu wymaganych danych Wykonawca zapisuje plik zawierający Jednolity Dokument  

w jednym z formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym ze względów technicznych 

zaleca się stosowanie formatu .pdf. 

11. Zaleca się, aby nazwa pliku zawierającego Jednolity Dokument składała się z określenia „JEDZ”  

i skróconej nazwy Wykonawcy lub odpowiednio skróconej nazwy podmiotów, o których mowa  

w ust. 3 i 4. 

12. Zapisany plik Jednolitego Dokumentu w formacie określonym w pkt 10 Wykonawca podpisuje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 

zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 

spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), przy czym zaleca się używanie formatu 

PAdES. 

[Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

potencjał są składane na formularzu Jednolitego Dokumentu w formie elektronicznej, podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.] 

13. Podpis należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

14. Podpisany elektroniczny Jednolity Dokument musi zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 

dostępowym. Wskazane jest, aby do szyfrowania podpisanego elektronicznie Jednolitego 

Dokumentu Wykonawca skorzystał z ogólnodostępnego na rynku narzędzia na licencji open-

source, np.: 7-Zip  

[Przykładowa instrukcja szyfrowania w programie 7-zip: 

a) Zainstalować w systemie oprogramowanie 7-zip dostępne do pobrania na stronie 

https://www.7-zip.org/ 

b) Wyświetlić na szyfrowanym pliku menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy i wybrać 

opcję: 7-zip > Dodaj do archiwum 

c) W wyświetlonym oknie opcji programu należy ustawić format archiwum na .zip, podać hasło  

i zaakcentować przyciskiem „OK” 

d) W folderze w którym jest zapisany plik szyfrowany, zostaje automatycznie zapisany plik o takiej 

samej nazwie ale w formacie .zip, który należy przekazać Zamawiającemu.]  

15. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku zawierającego Jednolity Dokument w treści swojej 

oferty składanej w formie pisemnej (wszystkie hasła dostępu do poszczególnych plików 

zawierających Jednolity Dokument, jeśli składane jest więcej niż jedno oświadczenie Jednolitego 

Dokumentu, a Wykonawca ustanowił różne hasła). Hasło należy wskazać dokładnie z użyciem 

tych samych znaków (małe / duże litery / znaki specjalne). Zaleca się, że hasło powinno być nie 

krótsze niż 4 znaki i nie powinno być dłuższe niż 10 znaków. Treść oferty może zawierać, jeśli jest 

to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności 

informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 

zawartych w Jednolitym Dokumencie. Hasła/eł nie należy zamieszczać w treści e-mail-a 

przekazującego Jednolity Dokument. 

16. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym Jednolity Dokument korzystając z poczty elektronicznej na adres email: 

bzp.wpp@mswia.gov.pl (maksymalny rozmiar wiadomości – 50 MB) w taki sposób, aby 

dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający 

zaleca aby w tytule wiadomości zawierającej Jednolity Dokument Wykonawca podał nr 
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referencyjny postępowania: (BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018), a w treści wiadomości email 

nazwę postępowania i oznaczenie Wykonawcy.  

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować potraktowaniem wiadomości email 

jako spamu zatrzymanego przez serwery Zamawiającego. 

17. Zaleca się aby Wykonawca, przesyłając wiadomość do Zamawiającego zażądał automatycznego 

potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

18. Za datę przesłania Jednolitego Dokumentu będzie moment wpłynięcia na serwer poczty 

elektronicznej Zamawiającego zgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd 

Miar (https://www.gum.gov.pl/).  

19. Złożenie Jednolitego Dokumentu wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).  

20. Obowiązek złożenia Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również Jednolitego Dokumentu 

składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie 

wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

21. W celu przesłania Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej Wykonawca powinien posiadać 

dostęp do sieci Internet oraz skrzynki e-mail. 

C. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,                     

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), Wykonawca składa 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór 

oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 

D. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (z zastrzeżeniem 

zawartym w Dziale E ust. 3 i 4), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających: 

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale VI, tj.:  

1.1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz                    

z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

1.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ. 

Uwaga:  

1) Dowodami o których mowa w pkt 1.1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmioty, na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych                              

są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;  
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2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,                          

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:  

2.1.  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14             

i 21 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia 

ofert; 

2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz                       

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie  

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

2.4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

2.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek             

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 7 do SIWZ;  

2.6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku              

nr 8 do SIWZ;  

2.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1445) . Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 7 do SIWZ; 

2.8. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej:  
2.8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: 

a) pkt 2.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjwgqyts
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b) pkt 2.2., 2.3. i 2.4. – składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

2.8.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,                       

o których mowa w ppkt 2.8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy  ppkt 2.8.1. 

w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.   

2.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu          

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczą dokumenty wskazane w pkt 2.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 2.8.              

ppkt 2.8.1.lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,  

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 

osoby. Przepisy pkt 2.8. ppkt 2.8.1. w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się 

odpowiednio. 

Uwaga:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                              

ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;  

3. Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega na 

zasadach art. 22a ustawy Pzp:  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów                     

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w ust. 2. 

E. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów     

1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone 

w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                               

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), a w odniesieniu do Jednolitego Dokumentu 

– wymagania określone w ustawie Pzp i rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7                 

z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.01.2016).  

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy  

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w dziale D ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, lub ich dostępności w bazie KRS lub CEIDG, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

dziale D ust. 1 i 2, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń                        

lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku 

polskim, zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego                           

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481,                

z późn. zm.), zwanej dalej Prawem pocztowym, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.                   

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.): 

1.1. osobiście:  

Bezpośrednio w Warszawie, w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym                   

w Biurze Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A.  

Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

1.2. pisemnie na adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, 

1.3. faksem na numer: (22) 845 67 51,  

1.4. elektronicznie e-mailem na adres: bzp.wpp@mswia.gov.pl  
 

Uwaga:  
a) W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument 

(oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie 

(przesłanie) skanu danego dokumentu.  

b) Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem referencyjnym 

postępowania, tj. BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018.  

c) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:  

2.1. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej  

w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem:  

 

2.1.1. ofertę (pod rygorem nieważności),  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonych przez 

Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

mailto:bzp.wpp@mswia.gov.pl
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2.1.2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,  

2.1.3. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.1.2., składane  

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia  

za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego 

dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną 

pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy. 

2.2. Jednolite Dokumenty (zgodnie z wzorem standardowego formularza) należy przesłać w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w Rozdziale VIII SIWZ lit. B. 

2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu                     

i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek 

wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną złożone w odpowiedniej 

formie i zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za 

złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego (z zachowaniem właściwej 

formy) przed upływem wyznaczonego terminu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w  którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku. 

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

bezpośredniej lub droga telefoniczną. 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest 

Bożena Skrzypczak tel. (22) 601 49 13 – w sprawach proceduralnych.  

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  

140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wadium może być wnoszone w następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                  

z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                    

(Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy MSWiA,  

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa: 

NBP Okręgowy Oddział Warszawa  

Numer rachunku 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000, 

z adnotacją:  
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Wadium do przetargu na Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla 

Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu 

Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego) - postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-

20-DT-PN-BS/2018. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania 

rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym.  

4. Wadium wnoszone w  formie innej niż w pieniądzu. 

4.1. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał poręczenia lub 

gwarancji należy dołączyć do składanej oferty. 

4.2. Dokument wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać 

bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 

kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty 

wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp.  

W dokumencie tym gwarant (poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od 

spełnienia przez beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania 

wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania 

potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób 

umocowanych do występowania w imieniu MSWiA, albo żądania złożenia wezwania np. tylko 

w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz 

dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu MSWiA  

z żądaniem zapłaty).  

5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.   

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych  

w rozdziale XIV SIWZ. 

4. Do formularza oferty (wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1                       

do SIWZ), podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy należy 

dołączyć: 

4.1. Formularz cenowy- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

4.2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (w przypadku wnoszenia wadium              

w formie innej niż pieniądz). 

4.3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej 

załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie                  

za zgodność z oryginałem.  

W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych                       

i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4.4. Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

5. Jednolity Dokument (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia a także dla podmiotów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ) - zaszyfrowany  
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i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – należy przesłać zamawiającemu na adres 

poczty elektronicznej bzp.wpp@mswia.gov.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do 

zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ lit. B). 

6. Oferta wraz z załącznikami oraz Jednolity Dokument powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 

uprawnione.  

7. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest 

maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony 

oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób 

uniemożliwiający ich dekompletację. 

8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę. 

9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie 

należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań 

02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5  

OFERTA 

(przetarg nieograniczony) 

na Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka 

Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego) - postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2018 r. o godz. 10:00 

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.10.2018 r. godz. 12:00 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

11. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, aby można 

było zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu 

do składania ofert. 

12. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, niezależnie 

od oznakowania wskazanego w pkt 11 na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu 

zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się, obok wskazania adresata co najmniej 

informacja, że w przesyłce znajduje się oferta, z podaniem numeru postępowania oraz godziny, do 

której musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz. 10:00). Niezastosowanie się do niniejszych 

zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji 

niedostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Wykonawca ponosi 

wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty 

wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i 

zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem 

„ZMIANA OFERTY”. 

14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie 

pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo 

(w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument 

rejestrowy, np. kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie.  

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie lub Jednolitym Dokumencie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest 

on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Utajnione informacje powinny być złożone w sposób 

mailto:bzp.wpp@mswia.gov.pl
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wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. - w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 

oferty, a w przypadku Jednolitego Dokumentu – Wykonawca powinien w treści oferty wyraźnie 

wskazać, które informacje zawarte w Jednolitym Dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania 

ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin oraz miejsce składania ofert: 

Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - opisanym jak w rozdziale XII ust. 9, 11 i 12 - 

należy złożyć do dnia 15.10.2018 r do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze 

Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A lub przesłać na adres Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 

02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5. 

Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2018 r., o godzinie 12:00 w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 

02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 426. 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

3.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach, w zakresie w jakim dotyczy. 

4. Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert: 

Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert odbywa się przez Biuro Przepustek –                       

od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro Przepustek jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00. Celem 

wystawienia przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym 

149-13 lub 139-93 dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest 

dokument tożsamości ze zdjęciem.   

UWAGA! Ze względu na procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w siedzibie 

Zamawiającego, prosimy Wykonawców, chcących uczestniczyć w otwarciu ofert                                 

o uwzględnienie czasu niezbędnego na otrzymanie zgody na wejście do obiektu. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu „oferta”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ.  

2. Cenę oferty (brutto) (łączną cenę oferty brutto) - za wykonanie przedmiotu zamówienia należy 

obliczyć na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

2.1. W tabeli T1 należy podać cenę brutto za 1 miesiąc usługi utrzymaniowej, przemnożyć przez 

wskazaną przez Zamawiającego liczbę miesięcy, a następnie otrzymany iloczyn wpisać 

liczbowo w rubrykę wartość brutto,  

2.2. . W tabeli T2 należy podać cenę brutto za 1 godzinę usługi rekonfiguracyjnej, przemnożyć przez 

wskazaną przez Zamawiającego liczbę godzin, a następnie otrzymany iloczyn wpisać liczbowo 

w rubrykę wartość brutto. 
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UWAGA! Wartość brutto usług rekonfiguracyjnych nie może przekroczyć 30 % łącznej 

ceny oferty brutto.  

Oferta, w której wartość brutto usług rekonfiguracyjnych przekroczy 30 % łącznej ceny 

oferty brutto zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako 

niezgodna z treścią SIWZ. 

2.3.  Wartości z tabeli T1 i T2 należy zsumować i wpisać liczbowo oraz słownie w wierszu 

„ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO”. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie ceny wyrażone do dwóch miejsc po przecinku.  

Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany jest 

stosować matematyczne reguły zaokrąglania. Ceny należy podać w PLN. 

4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy 

w szczególności podatek od towarów i usług oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych oraz wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tego tytułu. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

6. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 

ust 2 ustawy Pzp. 

6.1. Jeżeli w formularzu „oferta” podano łączną cenę oferty brutto niezgodnie z prawidłowo 

dokonanym wyliczeniem w formularzu cenowym, Zamawiający przyjmuje prawidłowo 

wyliczoną łączną cenę oferty brutto wskazaną w formularzu cenowym, 

6.2. Jeżeli w formularzu „oferta” podano łączną cenę oferty brutto rozbieżnie słownie i liczbowo, 

Zamawiający przyjmuje prawidłowo wyliczoną łączną cenę oferty brutto wskazaną  

w formularzu cenowym. 
 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1.1. Cena brutto – waga 60%  

1.2. Czas usunięcia awarii niekrytycznej od momentu zgłoszenia- waga 20% 

1.3. Czas usunięcia awarii zwykłej od momentu zgłoszenia – waga 20% 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 

2.1 Kryterium „Cena brutto”. 

Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę  

w formularzu oferty łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena 

punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

Cn 

C= ---------------- X 60 pkt, 

Co 

gdzie:   

C  –  oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium  „Cena brutto”, 

Cn – oznacza najniższą cenę brutto zaproponowaną w ofertach podlegających badaniu, 

Co – oznacza zaproponowaną cenę brutto w badanej ofercie. 
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2.2  Kryterium „Czas usunięcia awarii niekrytycznej od momentu zgłoszenia” (An).  

Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę  

w formularzu oferty czasu usunięcia awarii niekrytycznej, liczonego od momentu zgłoszenia 

przez Zamawiającego. Czas usunięci awarii niekrytycznej nie może być dłuższy niż 24 godziny 

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
 

Definicja awarii niekrytycznej została podana w tabeli znajdującej się w pkt 2 załącznika nr 1 

do projektu Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Projekt Umowy stanowi 

załącznik nr 9 do SIWZ.  

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą: 

Czas usunięcia awarii niekrytycznej liczony od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 

 

Liczba punktów w kryterium (An) 

24 godziny  0 

23-22 godziny  3 

21-20 godzin  5 

19-18 godzin  10 

17-16 godzin  15 

poniżej 16 godzin  20 

 

Uwaga:  

Zamawiający odrzuci ofertę, w której czas usunięcia awarii niekrytycznej będzie dłuższy niż 

24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

W przypadku niewpisania w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) czasu usunięcia 

awarii niekrytycznej, Zamawiający przyjmie, że są to 24 godziny od momentu zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

2.3  Kryterium „Czas usunięcia awarii zwykłej od momentu zgłoszenia” (Az).  

Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę  

w formularzu oferty czasu usunięcia awarii zwykłej, liczonego od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Czas usunięci awarii zwykłej nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 
 

Definicja awarii zwykłej została podana w tabeli znajdującej się w pkt 2 załącznika nr 1 do 

projektu Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Projekt Umowy stanowi załącznik 

nr 9 do SIWZ.  
 

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Czas usunięcia awarii zwykłej liczony od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 

 

Liczba punktów w kryterium (Az) 

48 godzin 0 

47-40 godzin 3 

39-35  godzin 5 

34-30 godzin 10 

29-24 godzin 15 

poniżej 24 godzin 20 

Uwaga:  

Zamawiający odrzuci ofertę, w której czas usunięcia awarii zwykłej będzie dłuższy niż 48 

godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
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W przypadku niewpisania w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) czasu usunięcia 

awarii zwykłej, Zamawiający przyjmie, że jest to 48 godzin od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów tj.: 

 

Ł = C + An + Az 

gdzie: 

Ł - łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie, 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena brutto”, 

An -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Czas usunięcia awarii 

niekrytycznej od momentu zgłoszenia”, 

Az -     liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Czas usunięcia awarii zwykłej 

od momentu zgłoszenia”. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zachowaniem terminu wynikającego                   

z art. 94 ustawy Pzp.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym 

również umowy spółki cywilnej. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany:  

3.1. podać dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym wartość netto, brutto oraz stawkę 

podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 projektu umowy stanowiącego, załącznik nr 9 do SIWZ. 

Wartość podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie podanej w ofercie lub wynikać 

z ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp;  

3.2. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w rozdziale 

XVII. 

3.3. dopełnić formalności, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 pkt 7.5. SIWZ. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

(słownie: pięć procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (łącznej ceny oferty brutto). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5. 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. 
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy               

w innych formach.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca                          

na rachunek Zamawiającego: 

 

NBP Okręgowy Oddział Warszawa 

Numer rachunku 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000, 

 

z adnotacją: 

 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawieranej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania na Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla Podstawowego 

Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego - postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018”. 

  

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz (oryginał dokumentu 

poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze 

Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A. Treść dokumentu poręczenia lub gwarancji winna 

zawierać zobowiązanie podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty                   

na rzecz Zamawiającego każdej kwoty (do maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy) po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania/wezwania do zapłaty                                

i zawierającego oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec 

Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy.  

W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez 

beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do zapłaty                     

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez 

notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania              

w imieniu MSWiA, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy 

kurierem), albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego 

umocowanie osób do występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty).  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana                          

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w projekcie umowy.  

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ 

UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
Projekt umowy zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 
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XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp 

odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 144 000 euro, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone przez Wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym:  

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

1.2. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub 

zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej 

(wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia); 

1.3. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

(wobec czynności innych niż wymienione powyżej). 

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa 

się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”, 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) –– plik ESPD 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług, 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób, 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

Załącznik nr 9 – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

O F E R T A 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

REGON ______________ NIP _________________ 

 

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać korespondencję: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Tel.________________; Faks ___________________; E-mail _______________________; 
 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 

_________________________________________   Tel. ___________________________  

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 
 

1. Przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-

2374-2-20-DT-PN-BS/2018 na „Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla 

Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu 

Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego”, zgodnie z wymogami określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia na 

poniższych warunkach: 

 

1.1  Cena brutto: 

 

Uwaga: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie  

z zasadami rachunkowości 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO  
 

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

 

(Słownie złotych: …………………………………………………………………………………..…….) 

 

1.2 Czas usunięcia awarii niekrytycznej: 

 

………..………….. godzin/-ny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

Uwaga:  
 

Zamawiający odrzuci ofertę, w której czas usunięcia awarii niekrytycznej będzie dłuższy niż 24 

godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
 

W przypadku niewpisania w formularzu oferty czasu usunięcia awarii niekrytycznej, 

Zamawiający przyjmie, że są to 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
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1.3 Czas usunięcia awarii zwykłej: 

 

………………………………….. godzin/-ny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

  

Uwaga:  
 

Zamawiający odrzuci ofertę, w której czas usunięcia awarii zwykłej będzie dłuższy niż 48 godzin 

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
 

W przypadku niewpisania w formularzu oferty czasu usunięcia awarii zwykłej, Zamawiający 

przyjmie, że jest to 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

2. Oświadczam, że: 
 

2.1. Zapoznałam/em/liśmy się regulacjami Rozdziału VIII SIWZ lit. B dotyczącego składnia 

Jednolitego Dokumentu. Hasło/a dostępowe do zaszyfrowanego(ych) pliku(ów) 

Jednolitego(ych) Dokumentu(ów) przekazanych Zamawiającemu na adres: 

bzp.wpp@maswia.gov.pl, są następujące: 

 

Nr pliku Nazwa pliku Hasło dostępowe*) 

(w każdej z kratek proszę o podanie jednego znaku hasła) 

Plik nr 1            

Plik nr 2            

Plik nr 3            

Plik nr 

… 

           

 

*) należy podać znaki zachowując oryginalną pisownię stworzonego przez Wykonawcę hasła, 

którego użył w celu zaszyfrowania przesłanego elektronicznie Jednolitego Dokumentu (np. małe / 

duże litery / znaki specjalne). 
 

2.1. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszelkimi innymi informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, w tym informacjami  

w zakresie ochrony danych osobowych zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego 

BIP MSWiA (zakładka Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne, do których stosuje się 

przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych)  i nie wnoszę/nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń; 

2.2. Oferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia warunki określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Projekcie umowy i Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

2.3. Uważam się/uważamy się za związaną/ego/ych niniejszą ofertą przez okres 60 dni  

od upływu terminu składania ofert; 

2.4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego; 

2.5. Przedmiot zamówienia wykonam własnymi siłami* / z udziałem Podwykonawcy/ców 

w zakresie*: 
nazwa (firma) 

podwykonawcy,  

o ile jest znany 

część (zakres) przedmiotu 

zamówienia przewidywany  

do zlecenia podwykonawcy 

wartość lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

   

   
* niepotrzebne skreślić; 
Uwaga – brak wpisu i skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału 

podwykonawców. 

 

mailto:bzp.wpp@maswia.gov.pl
https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do
https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do
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2.5.1. Powołując się na zasoby poniższego podwykonawcy na zasadach określonych w art. 

22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzymy mu wykonanie 

następujących części zamówienia*: 

 
nazwa (firma) 

podwykonawcy  

(innego podmiotu) 

część (zakres) przedmiotu 

zamówienia przewidywany  

do zlecenia podwykonawcy 

wartość lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

   

   
* niepotrzebne skreślić; 

Uwaga – brak wypełnienia powyższej tabeli rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie 

realizowane będzie bez udziału podwykonawców, na których zasobach polega Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór mojej oferty będzie*/ nie będzie* 

prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

 

3.1. Powstanie obowiązku podatkowego dotyczy**: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
**(należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi wraz z numerem/nazwą pozycji formularza cenowego, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie VAT, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to 

Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego, a nie Wykonawca. Jeżeli wybór takiej oferty, będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, Zamawiający doliczy do przedstawionej ceny oferty podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami); 

 

3.2. Wartość towaru lub usługi określonych w pkt 3.1., bez podatku od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć Zamawiający wynosi*: 

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

……………………………………………………………………………………………… 
* niepotrzebne skreślić;  

brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym 

mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.  
 

4. Informacje dotyczące sposobu zwrotu wadium wniesionego do przedmiotowego 

postępowania: 

 

4.1. Forma, w jakiej zostało wniesione wadium: ………………………….……………..… 

załącznik nr …… do oferty;  

 

4.2. Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu*: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

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

(nr rachunku bankowego) 

 

4.3. Oryginał gwarancji wadialnej / poręczenia wadialnego* proszę odesłać pocztą za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru na adres: 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………… 
*  niepotrzebne skreślić 
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5. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……….… ponumerowanych stron. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
…………………………                                              ……………………………………………… 
        (miejscowość, data)                                                                   (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

            przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

FORMULARZ CENOWY 

 

 

 

Tabela 1 (T1) - Usługi utrzymania systemu - Infrastruktury Sprzętowej SI CPR w POK/ZOK 

 

Cena brutto za 1 miesiąc 

usługi utrzymania 

Liczba miesięcy Wartość brutto 

1 2 3 (1x2) 

………………..zł brutto 48 ………………..zł brutto 

 

 

Tabela 2 (T2) - Usługi rekonfiguracji systemu - Infrastruktury Sprzętowej SI CPR w POK/ZOK 

 

Cena brutto za 1 godzinę 

rekonfiguracyjną 

Liczba godzin Wartość brutto 

1 2 3 (1x2) 

………………..zł brutto 6 800 ………………..zł brutto 

 

 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO (T1+T2): ……………………………………… zł  

(słownie: ………………………………………) 

 

 

Uwaga! – Wartość brutto usług rekonfiguracyjnych nie może przekroczyć 30 % 

łącznej ceny oferty brutto. 
 

Zamawiający odrzuci ofertę, w której wartość brutto usług rekonfiguracyjnych 

przekroczy 30 % łącznej ceny oferty brutto. 
 

 

 
…………………………                                              ……………………………………………… 
        (miejscowość, data)                                                                   (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

            przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Plik „ESPD MSWiA - Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla 

Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu 

Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego: www.mswia.gov.pl. (link: 

zamówienia publiczne). 
 

 

 
 

 
 

http://www.mswia.gov.pl/
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
Uwaga:  

Oświadczenie w formie oryginału, jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
 
 

 

 
 

 

…………………………………………………….. 
             (nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 na „Świadczenie usług utrzymaniowych  

i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka 

Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego” informuję, że*:  

 

n  Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

    Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                         

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) łącznie z nw. 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**: 
 

 

1. ……………………………………………………………………..…………………… 

2. ……………………………………………………………………..…………………… 

 

 

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

        (miejscowość, data)                                                       (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

            przedstawiciela wykonawcy) 

 
* właściwe zaznaczyć znakiem X  

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może załączyć 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 798, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani   

w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Uwaga: Wykaz składany na żądanie Zamawiającego – na zasadach określonych w rozdziale VIII dział D i E SIWZ  
 

 
…………………………………………………….. 

             (nazwa i adres Wykonawcy) 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 na „Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia 

technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego”, potwierdzając spełnienie warunku, którego 

opis sposobu oceny spełniania został wskazany w rozdziale VI ust. 1 SIWZ, oświadczam/y że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie, wykonaliśmy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonujemy) następujące usługi:  
 

L.p. 

Nazwa zamówienia 
(np. nazwa 

postępowania) 

Wartość wykonanego zamówienia 
Brutto** 

Data zakończenia 
(wykonania) zamówienia 

(dd.mm.rr) 

lub 

dla usług (umów) nadal 

realizowanych - czas 

realizacji, np. data rozpoczęcia 
(dd.mm.rr) z określeniem, że 

trwa nadal** 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 
 
 
 

Zakres zrealizowanego zamówienia  

1. 

 
 

 
Wartość brutto całej usługi (umowy): 

……………...…………………………………….….. zł 

 
Wartość brutto tylko dla: świadczenia obsługi technicznej lub 

zaprojektowania i wdrożenia infrastruktury sprzętowej  dla 

systemu czasu rzeczywistego o zdefiniowanej ciągłości 
działania na poziomie 99,9% w trybie 24/7, umożliwiającego 

jednoczesną pracę co najmniej 100 użytkowników: 

………………………………………………………… zł 

  Zamówienie obejmowało: 
-   świadczenie obsługi technicznej*  

lub  

-   zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury sprzętowej* 
dla systemu czasu rzeczywistego o zdefiniowanej ciągłości 

działania na poziomie 99,9% w trybie 24/7, umożliwiającego 

jednoczesną pracę co najmniej 100 użytkowników 
TAK/NIE* oraz (jeżeli dotyczy) 

…………………………..…….. 

2. 

 

 

 

Wartość brutto całej usługi (umowy): 

……………...…………………………………….….. zł 
 

Wartość brutto tylko dla: świadczenia obsługi technicznej lub 

zaprojektowania i wdrożenia infrastruktury sprzętowej  dla 
systemu czasu rzeczywistego o zdefiniowanej ciągłości 

działania na poziomie 99,9% w trybie 24/7, umożliwiającego 

jednoczesną pracę co najmniej 100 użytkowników: 

………………………………………………………… zł 

  Zamówienie obejmowało: 

-   świadczenie obsługi technicznej*  

lub  
-   zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury sprzętowej* 

dla systemu czasu rzeczywistego o zdefiniowanej ciągłości 

działania na poziomie 99,9% w trybie 24/7, umożliwiającego 
jednoczesną pracę co najmniej 100 użytkowników 

TAK/NIE* oraz (jeżeli dotyczy) 

…………………………..…….. 

…… …………….. …………… ……………. …………….  

* -Niepotrzebne skreślić lub zakreślić właściwe 
**-W przypadku umów nadal realizowanych Wykonawca winien podać w wykazie usług ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym oraz podać czas realizacji. Jeżeli usługa obejmowała szerszy 

zakres niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien podać w wykazie wartość całej usługi (umowy) i odrębnie wartość brutto tylko dla świadczenia obsługi technicznej lub 
zaprojektowania i wdrożenia infrastruktury sprzętowej dla systemu czasu rzeczywistego o zdefiniowanej ciągłości działania na poziomie 99,9% w trybie 24/7, umożliwiającego jednoczesną pracę 
co najmniej 100 użytkowników. 
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Uwaga!!!: Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko usługi, poparte załączonymi dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.  

 

 

Załączniki do WYKAZU: 

(Dowody, o których mowa w rozdziale VIII dział D ust. 1 SIWZ) 
1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

        (miejscowość, data)                                                (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

          przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 
WYKAZ OSÓB  

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 na „Świadczenie usług 

utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka 

Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego” potwierdzając spełnianie warunku 

wskazanego rozdziale VI ust. 2 SIWZ, oświadczamy że dysponujemy niżej wymienionymi osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 

 
 

L.p. 

 

Imię  

i nazwisko 

Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie  

w administrowaniu serwerami HPE BL460c,  

co najmniej generacja G9  

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

1.    

Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu serwerami HPE 

BL460c, co najmniej generacja G9:    tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

- określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

……………………………………....……………………………………….…………, 

- czas realizacji usługi  (wskazać dzień, miesiąc i rok  rozpoczęcia oraz zakończenia 

realizacji usługi): ……………………………………………………….………..….,  

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. warunku: 

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

 

2.    

Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu serwerami HPE 

BL460c, co najmniej generacja G9:    tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

- określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

……………………………………....……………………………………….…………, 

- czas realizacji usługi  (wskazać dzień, miesiąc i rok  rozpoczęcia oraz zakończenia 

realizacji usługi): ……………………………………………………….………..….,  

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. warunku: 

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

 

…..    

 

L.p. 

 

Imię  

i nazwisko 

Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie  

w administrowaniu sieciami SAN  

opartymi o przełączniki sieciowe Fiber Chanel firmy HP  

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

1.   
Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu sieciami SAN 

opartymi o przełączniki sieciowe Fiber Chanel firmy HP:   tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

- określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

……………………………………....……………………………………….…………, 

- czas realizacji usługi  (wskazać dzień, miesiąc i rok  rozpoczęcia oraz zakończenia 

realizacji usługi): ……………………………………………………….………..….,  

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. warunku: 

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

 

…..    
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L.p. 

 

Imię  

i nazwisko 

Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie  

w administrowaniu macierzami dyskowymi firmy HP  

z wykorzystaniem technologii Peer Persistence  

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

1.  Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu macierzami 

dyskowymi firmy HP z wykorzystaniem technologii Peer Persistence:    tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

- określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

……………………………………....……………………………………….…………, 

- czas realizacji usługi  (wskazać dzień, miesiąc i rok  rozpoczęcia oraz zakończenia 

realizacji usługi): ……………………………………………………….………..….,  

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. warunku: 

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

 

2.   Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu macierzami 

dyskowymi firmy HP z wykorzystaniem technologii Peer Persistence:    tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

- określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

……………………………………....……………………………………….…………, 

- czas realizacji usługi  (wskazać dzień, miesiąc i rok  rozpoczęcia oraz zakończenia 

realizacji usługi): ……………………………………………………….………..….,  

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. warunku: 

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

 

…..    

 

L.p. 

 

Imię  

i nazwisko 

Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie  

w zarządzaniu i administrowaniu sieciami teleinformatycznymi  

opartymi o urządzenia firmy Cisco na poziomie CCNP 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

1.   Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu  

i administrowaniu sieciami teleinformatycznymi opartymi o urządzenia firmy Cisco na 

poziomie CCNP :   tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

- określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

……………………………………....……………………………………….…………, 

- czas realizacji usługi  (wskazać dzień, miesiąc i rok  rozpoczęcia oraz zakończenia 

realizacji usługi): ……………………………………………………….………..….,  

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. warunku: 

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

 

…..    

 

 

L.p. 

 

 

Imię  

i nazwisko 

Osoba posiada umiejętności w obszarze zarządzania usługami IT dotyczącymi 

wdrożenia systemu teleinformatycznego potwierdzone co najmniej uczestnictwem 

w dwóch projektach, w których uczestniczyła w roli kierownika/koordynatora 

projektu IT lub zarządzała serwisem IT, zgodnie z najlepszymi zasadami ITIL 

 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

1.  Osoba posiada umiejętności w obszarze zarządzania usługami IT dotyczącymi 

wdrożenia systemu teleinformatycznego potwierdzone co najmniej uczestnictwem w 

dwóch projektach, w których uczestniczyła w roli kierownika/koordynatora projektu IT 

lub zarządzała serwisem IT, zgodnie z najlepszymi zasadami ITIL:    tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

1. nazwę projektu:…………………………………………………...….……………., 

- określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

……………………………………....…………………………………….…………, 

- opis projektu……………………………………………….………………………., 

- pełnioną rolę:……………………………………………….………………………, 
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- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. 

  warunku: …………………………………….………………….. 

2. nazwa projektu:…………………………………………….……., 

-  określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

……………………………………....…………………………………….…………, 

- opis projektu…………………………….……………………..…………….……., 

- pełnioną rolę:……………………………………………...………………….……, 

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. 

  warunku: ………………………………………………….…….………………….. 

…..    

 

L.p. 

 

Imię  

i nazwisko 

Osoba posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie na stanowisku Kierownika 

Projektu  

Posiada ważny Certyfikat Prince 

2 Practitioner  

lub równoważny 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

1.  Osoba posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie na stanowisku Kierownika 

Projektu:  tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

- określenie podmiotu na rzecz którego były 

realizowane usługi (nazwa i adres): 

…..………..…………………………………….., 

- czas realizacji usługi  (wskazać dzień, miesiąc  

i rok  rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji 

usługi  ): ………………….……………....….,  

- pełnioną rolę:…………….……………………, 

Posiada ważny Certyfikat Prince 2 

Practitioner lub równoważny:   

tak / nie * 
 

jeżeli tak należy podać: 

- nazwę posiadanego 

certyfikatu:…………..….…….., 

 

- data ważności: 

…………………….……….….. 

 

…..    

 

 

L.p. 

 

 

Imię  

i nazwisko 

Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa 

systemów informatycznych, który uczestniczył  

w co najmniej jednym projekcie, w którym zakres prac związany był  

z kontrolą w obszarze informatyki lub kontrolą w obszarze bezpieczeństwa 

informatycznego 

 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

1.  Osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa 

systemów informatycznych, który uczestniczył w co najmniej jednym projekcie,  

w którym zakres prac związany był z kontrolą w obszarze informatyki lub kontrolą  

w obszarze bezpieczeństwa informatycznego:   tak / nie * 

 

jeżeli tak należy podać: 

1. określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

…..…………………………….…………………………………………………..…….., 

- czas realizacji usługi  (wskazać dzień, miesiąc i rok  rozpoczęcia oraz zakończenia 

realizacji usługi):  ……………………………….………………………………....….,  

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. 

  warunku: ………………………………………………………..….………………….. 

2. nazwę projektu:…………………………………………………., 

- określenie podmiotu na rzecz którego były realizowane usługi (nazwa i adres): 

………………………………………………………….……………..…..……………, 

- opis projektu……………………………….………………….………………………., 

- zakres wykonywanych obowiązków potwierdzających spełnienie ww. 

  warunku: ………………………………………………………..….………………….. 

 

…..    

 

*) niepotrzebne skreślić. 

 

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

        (miejscowość, data)                                                (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

          przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Uwaga:  

Oświadczenie składane na żądanie Zamawiającego – na zasadach określonych w rozdziale VIII dział D i E SIWZ  

 
 

 
 

 

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

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 na „Świadczenie usług utrzymaniowych  

i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka 

Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego” oświadczam, że 

 

wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 

 

 

wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

a Wykonawca dokonał  płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności, na potwierdzenie czego załączam do oferty niżej 

wymienione dokumenty*:  

 

 

1. ……………………………………………………………………..…………………… 

 

2. ……………………………………………………………………..…………………… 

 

 Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445). 
 

 

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

        (miejscowość, data)                                                       (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

            przedstawiciela Wykonawcy) 

 
* właściwe zaznaczyć znakiem X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjwgqyts
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         Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 
 

Uwaga:  

Oświadczenie składane na żądanie Zamawiającego – na zasadach określonych w rozdziale VIII dział D i E SIWZ  

 
 
 

 

 
…………………………………………………….. 

             (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 na „Świadczenie usług utrzymaniowych  

i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka 

Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego” oświadczam, że 

 

wobec Wykonawcy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne.  

 
 

 
 

 

     ………………………                                     …………..………………….…………………………….. 
          (miejscowość, data)                                                 (Imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

Projekt 

UMOWA NR 

 

zawarta w dniu ………..……. 2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową” pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie 

(02-591), ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

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

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ………………………………….., wpisanym do ………………………..…………..  

NIP  …………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………… 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 na „Świadczenie usług 

utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz 

Zapasowego Ośrodka Krajowego Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego”, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”.  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 

1) wsparcia technicznego w ramach usług rekonfiguracyjnych (dalej: „usługi 

rekonfiguracyjne”) dla Infrastruktury Sprzętowej Systemu Informatycznego 

Centrów Powiadamiania Ratunkowego (dalej: „SI CPR”) w Podstawowym 

i Zapasowym Ośrodku Krajowym (dalej: „POK/ZOK”) w liczbie 6800 (słownie: 

sześć tysięcy osiemset) godzin rekonfiguracyjnych; 

2) usług utrzymaniowych Infrastruktury Sprzętowej Systemu SI CPR w POK/ZOK; 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 
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§ 2 

Czas trwania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, 

od dnia zawarcia Umowy przez okres 48 miesięcy lub do wyczerpania limitu godzin 

rekonfiguracyjnych, określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy (a tym samym kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonej w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy), w zależności 

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, 

od dnia zawarcia Umowy, przez okres 48 miesięcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o nadanie dostępu 

do Systemu SI CPR (za pośrednictwem szyfrowanego połączenia VPN) w ciągu trzech dni 

roboczych od dnia podpisania Umowy.  

4. Po uzyskaniu dostępu do Systemu (za pośrednictwem szyfrowanego połączenia VPN), 

Wykonawca w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia zapewnienia przez 

Zamawiającego dostępu do Systemu SI CPR na poziomie administracyjnym ma obowiązek 

zestawić łącze pomiędzy punktem styku w lokalizacji Zamawiającego a miejscem 

świadczenia przez siebie usługi oraz dostarczyć, na własny koszt, do lokalizacji 

Zamawiającego, niezbędne urządzenia umożliwiające zestawienie łącza, o których mowa w 

pkt 6 Załącznika nr 1 do Umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, z tytułu należytego 

wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne 

wynagrodzenie w wysokości………………….. zł netto (słownie: 

…………………………..), powiększone o podatek VAT….% w kwocie ………………… 

zł (słownie: ……………………………..), co stanowi kwotę ………………………….. zł 

brutto (słownie: …………………………), w tym: 

1) maksymalne wynagrodzenie za usługi rekonfiguracyjne dla Infrastruktury Sprzętowej 

SI CPR w POK/ZOK, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w wysokości 

………………………….. zł brutto (słownie: …………………………);  

2) łączne wynagrodzenie za usługi utrzymaniowe Infrastruktury Sprzętowej SI CPR 

w POK/ZOK, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w wysokości 

………………………….. zł brutto (słownie: …………………………).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 

1)  wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, płatne będzie za usługi faktycznie 

wykonane i zatwierdzone poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Zleceń, którego wzór 

określa Załącznik nr 3 do Umowy, według stawki za godzinę wykonywania usług 

wynoszącej  …..zł brutto (słownie…….złotych 00/100); 

2) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, płatne będzie raz w miesiącu w równych 

ratach, odpowiadających danemu miesięcznemu okresowi rozliczeniowemu,  

w kwocie  ………………………….. zł brutto (słownie: …………………………). 

Jeżeli okres świadczenia usług nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas ratę 
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wynagrodzenia za ten okres ustala się proporcjonalnie, przyjmując, że za 1 dzień 

świadczenia usług Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości 1/30 (słownie: 

jedna trzydziesta) kwoty wynagrodzenia określonego w zdaniu pierwszym. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty 

i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy w szczególności podatek od towarów 

i usług oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenia 

licencji oraz wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tego tytułu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, będzie płatne na podstawie faktury VAT 

(do której dołączony będzie Protokół Odbioru Zleceń), w terminie 14 dni kalendarzowych 

od daty jej otrzymania przez Zamawiającego (doręczenia Zamawiającemu). Protokół 

Odbioru Zleceń, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podpisany przez przedstawicieli 

obu Stron, z pozytywnym wynikiem odbioru w danym okresie rozliczeniowym, będzie 

stanowił podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, będzie płatne w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego (doręczenia Zamawiającemu) 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez obie Strony Miesięcznym 

protokołem odbioru usługi stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. Miesięczny protokół 

odbioru usługi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podpisany przez przedstawicieli obu 

Stron, z pozytywnym wynikiem odbioru w danym okresie rozliczeniowym, będzie stanowił 

podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikającej 

z Umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 4 

Realizacja Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na zasadach określonych 

szczegółowo w ust. 2 i 3 oraz w Załączniku nr 1 do Umowy, poprzez konsultantów 

wskazanych w Załączniku nr 5 do Umowy lub zaakceptowanych pisemnie przez 

Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę informacji, o których mowa 

w Załączniku  nr 5 do Umowy, oraz dokumentów niezbędnych do ich weryfikacji. 

2. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, będą realizowane w następujący 

sposób: 

1) W trakcie trwania Umowy, Zamawiający udzieli Wykonawcy Zleceń w 

maksymalnym wymiarze 6800 (słownie: sześć tysięcy osiemset) godzin 

rekonfiguracyjnych; 

2) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niewykorzystania w okresie 

obowiązywania Umowy maksymalnej liczby godzin rekonfiguracyjnych, o której 

mowa w pkt 1; 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wstępne Zlecenie określające zakres 

i sugerowany termin wykonania Zlecenia oraz inne istotne dla wykonania Zlecenia 



Postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018         39 

 

parametry. Za datę przekazania przez Zamawiającego wstępnego Zlecenia uważa się 

dzień, w którym zostało ono wysłane do Wykonawcy (na adres e-mail 

………………….), przy czym wstępne Zlecenie wysłane po godzinie 16:00 będzie 

traktowane przez Wykonawcę jako otrzymane następnego dnia roboczego o godzinie 

8:15 (np. wstępne Zlecenie wysłane Wykonawcy w piątek po godzinie 16:00 będzie 

traktowane, jako przekazane w poniedziałek o 8:15); 

4) w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wstępnego Zlecenia Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu analizę Zlecenia, zawierającą: 

a) określenie szczegółowego wykazu prac (specyfikacji Zlecenia) do wykonania 

Zlecenia wraz z oferowanym terminem realizacji, 

b) kosztorys realizacji prac zgodnie ze specyfikacją Zlecenia, oszacowany 

w jednostkach miary „godzina rekonfiguracyjna”, zgodnie z przedmiotem 

Umowy, przy czym jeżeli w przypadku realizacji Zlecenia powstaną Utwory, 

o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy i z tego tytułu będą przenoszone zgodnie 

z Umową autorskie prawa majątkowe albo będzie udzielana licencja, 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ramach wartości Zlecenia 

wysokość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych albo 

udzielenie licencji, które oszacuje w jednostkach miary „godzina 

rekonfiguracyjna”; 

5) Zamawiający najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania analizy Zlecenia: 

a) poinformuje Wykonawcę o udzieleniu Zlecenia, w wypadku zaakceptowania 

warunków wskazanych w pkt 4, 

b) wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia analizy Zlecenia w ciągu 

2 dni roboczych i ponownie rozpatrzy ją zgodnie z opisaną procedurą, albo 

c) poinformuje Wykonawcę o nieudzieleniu mu Zlecenia; 

6)  za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 

7) jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania analizy Zlecenia Zamawiający nie 

udzieli Wykonawcy odpowiedzi, przyjmuje się, że Zamawiający zrezygnował 

z realizacji Zlecenia. Realizacja przez Wykonawcę Zlecenia bez zatwierdzonej przez 

Zamawiającego analizy Zlecenia następuje w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

8)  podstawą płatności za dane Zlecenie będzie liczba godzin rekonfiguracyjnych 

rzeczywiście wykorzystanych do jego realizacji, jednakże liczba ta nie może być 

większa niż liczba zaakceptowana przez Zamawiającego i nie ujmuje usuwania przez 

Wykonawcę na własny koszt uwag i zastrzeżeń, o których mowa w pkt 13 i 14; 

9) w przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji Zlecenia w terminie 

określonym w Zleceniu i opóźnienie w przystąpieniu do realizacji Zlecenia trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od realizacji Zlecenia w całości 

lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie, żądając jednocześnie kary 

umownej, o której mowa w § 6 ust. 10 zdanie drugie; 
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10) w wypadku, jeżeli Wykonawca wykonuje Zlecenie w sposób nienależyty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Zlecenia 

i wyznaczy mu w tym celu termin; 

11) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w pkt 10, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Zlecenia w całości albo w części 

lub żądania zapłaty – niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia – kary 

umownej w wysokości, o której mowa § 6 ust. 10 zdanie drugie; 

12) odbiór poszczególnych Zleceń odbywać się będzie na podstawie podpisanego przez  

Strony (ich upoważnionych Przedstawicieli) Protokołu Odbioru Zleceń, którego wzór 

określa Załącznik nr 3 do Umowy. Protokoły Odbioru Zleceń podpisywane będą 

w terminie 5 dni roboczych od upływu kolejnych dwumiesięcznych okresów 

rozliczeniowych Umowy, licząc od dnia jej zawarcia, chyba że któreś ze Zleceń 

objętych odbiorem nie zostanie odebrane. Wówczas odbiór następuje w terminie 

wskazanym w zdaniu poprzednim liczonym od dnia odbioru ostatniego uprzednio 

nieodebranego Zlecenia; 

13) Zamawiający może przy odbiorze Zlecenia zgłosić uwagi lub zastrzeżenia. Uwagi 

lub zastrzeżenia zostaną przekazane do Wykonawcy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wskazanego 

w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

14)  w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Zlecenia, 

Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym 

to terminie Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich 

uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru Zleceń zostanie 

przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Protokół 

Odbioru Zleceń jest podpisywany w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich 

Zleceń w  okresie rozliczeniowym, o którym mowa w pkt 12; 

15) w przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag i zastrzeżeń zgłoszonych ze strony 

Zamawiającego do Zlecenia w wyznaczonym terminie lub będą one uwzględnione 

niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający uprawniony będzie 

do odstąpienia w całości lub w części od danego Zlecenia z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym 

zakresie i żądania zapłaty – niezależnie od ewentualnego skorzystania z prawa do 

odstąpienia – kary umownej w wysokości, o której mowa w  § 6 ust. 10 zdanie drugie 

oraz zlecenia jego wykonania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy;  

16) osobą upoważnioną do akceptowania wstępnego Zlecenia, analizy Zlecenia, 

podpisywania Protokołu Odbioru Zleceń oraz zgłaszania uwag lub zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego będzie osoba koordynująca – reprezentująca Zamawiającego, 

wskazana w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dopuszczenia do udziału w powyższych czynnościach podmiotów trzecich; ekspertów, 

specjalistów lub biegłych. W szczególności, na wypadek rozbieżności pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie liczby godzin rekonfiguracyjnych, które są 

konieczne do realizacji Zlecenia, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z 

usług niezależnego od Stron podmiotu trzeciego, posiadającego odpowiednie 

doświadczenie i kompetencje, zwanego dalej „Audytorem Zewnętrznym”. Audytor 
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Zewnętrznych określi liczbę godzin rekonfiguracyjnych, które są konieczne do 

wykonania Zlecenia wraz z pisemnym uzasadnieniem (analiza Audytora 

Zewnętrznego). W takim przypadku liczba godzin rekonfiguracyjnych, które są 

konieczne do wykonania danego Zlecenia, zostanie określona jednostronnie przez 

Zamawiającego w oparciu o Analizę Audytora Zewnętrznego. Na żądanie 

Wykonawcy, Zamawiający udostępni do wglądu oryginał Analizy Audytora 

Zewnętrznego. 

17) Protokół Odbioru Zleceń zostanie każdorazowo podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron wskazanych w § 7 ust. 1 Umowy oraz doręczony przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego; 

18) miejscem podpisywania Protokołów Odbioru Zleceń jest lokalizacja: Radom, 

ul. Traugutta 57, 26-600 Radom. 

3. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, będzie realizowana na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu dostępności Infrastruktury 

Sprzętowej Systemu SI CPR w pełnej funkcjonalności na poziomie 99,9% dla 

Systemu (czas niedostępności w ciągu miesiąca to 43 minuty i 50 sekund)1;  

2) SLA Systemu liczone jest jako suma czasu trwania niedostępności Systemu SI CPR 

spowodowanej Awariami Krytycznymi, przy czym okna serwisowe związane z 

konserwacją / konfiguracją urządzeń nie podlegają uwzględnieniu w obliczaniu SLA 

(termin i zakres prac realizowanych w ramach okna serwisowego wymaga uzyskania 

przez Wykonawcę uprzedniej akceptacji Zamawiającego); 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie Infrastruktury 

Sprzętowej Systemu SI CPR w POK/ZOK, zgodnie z SLA;  

4) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń Systemu SI CPR w POK/ZOK 

w następującym zakresie: 

a) usuwania Awarii sprzętu mających wpływ na ciągłość działania Systemu SI CPR 

zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Szczegółowego Opisu przedmiotu 

zamówienia, 

b) modyfikacji konfiguracji sprzętowej i programowej urządzeń Infrastruktury 

Sprzętowej, 

c) optymalizacji Infrastruktury Sprzętowej pod względem wydajności oraz 

dostępności Systemu SI CPR w POK/ZOK; 

5) Wykonawca zapewni obsługę zgłaszanych przez Zamawiającego Incydentów, 

zwanych dalej „Incydentami Serwisowymi” w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na 

dobę/7 dni w tygodniu/365 dni w roku, według następujących kategorii: 

a) Awaria Krytyczna, 

b) Awaria Niekrytyczna, 

c) Awaria Zwykła, 

                                                 
1 w przypadku rozbieżności pomiędzy (nie) dostępnością wyrażoną w minutach i sekundach lub procentach decyduje wartość wyrażona  

w minutach i sekundach.  
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d) Praca Planowana; 

6) W celu zarządzania Incydentami Serwisowymi Wykonawca zapewni Zamawiającemu, 

nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, dostęp do systemu 

do obsługi Incydentów Serwisowych wraz z procedurą zgłaszania Awarii. Za pomocą 

systemu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonywane będą zgłoszenia 

Incydentów Serwisowych, a także obsługa i monitorowanie realizacji Incydentów 

Serwisowych; 

7) Wykonawca zapewni ponadto przyjęcie i obsługę Incydentów Serwisowych 

kierowanych przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie na podane przez 

Wykonawcę adresy e-mail…………………….. oraz nr telefonu……………………...; 

8) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia 

Awarii, jednak nie później niż w ciągu 15 minut od otrzymania ww. zgłoszenia, 

zgodnie z procedurą zgłaszania Awarii (system do obsługi Incydentów Serwisowych, 

e-mail, telefon); 

9) Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego informowania (nie rzadziej niż raz na 

godzinę) Zamawiającego o statusie Awarii Krytycznych oraz przewidywanym 

terminie (czasie) ich usunięcia; 

10) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia usunięcia Awarii w sposób określony 

w procedurze zgłaszania Awarii (system do obsługi Incydentów Serwisowych, e-mail, 

telefon); 

11) Wykonawca najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po rozwiązaniu Incydentu 

Serwisowego przedstawi raport z tego Incydentu Serwisowego (prezentujący co 

najmniej czasy przyjęcia zgłoszenia o Incydencie Serwisowym oraz rozwiązania 

Incydentu Serwisowego, a także przyczyny, sposoby rozwiązania i działania 

zapobiegające występowaniu Incydentu Serwisowego w przyszłości); 

12) Jeżeli naprawa spowoduje nieaktualność przekazanej Dokumentacji, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu (do siedziby Zamawiającego) uaktualnioną Dokumentację 

w ciągu 5 dni roboczych w formie elektronicznej na adres e-mail……………………..; 

13) Wykonawca usunie Awarię Krytyczną w terminie zapewniającym dotrzymanie 

świadczenia usług zgodnie z SLA; 

14) Wykonawca usunie Awarię Niekrytyczną w terminie nie dłuższym niż ….. godziny od 

momentu zgłoszenia Awarii Niekrytycznej za pomocą systemu, o którym mowa 

w pkt 6; 

15) Wykonawca usunie Awarię Zwykłą w terminie nie dłuższym niż …. godziny od 

momentu zgłoszenia Awarii Zwykłej za pomocą systemu, o którym mowa w pkt 6; 

16) Wykonawca, w przypadku Prac Planowanych, zgłosi Zamawiającemu zamiar ich 

prowadzenia z wyprzedzeniem 7 dni roboczych. Potwierdzenie wyrażenia zgody lub 

brak zgody na wykonanie ww. prac powinno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od 

dnia ich zgłoszenia; 

17) przez usunięcie Awarii rozumie się przywrócenie funkcjonalności Systemu sprzed 

Awarii albo wykonanie procedury obejścia zaistniałych Awarii bez przywrócenia 
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funkcjonalności Systemu sprzed Awarii, pod warunkiem, że na przedstawioną przez 

Wykonawcę propozycję wykonania procedury obejścia Zamawiający wyrazi zgodę;  

18) świadczenie usługi utrzymania obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę 

wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy 

Infrastruktury Sprzętowej (sprzed Awarii); 

19) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających 

z świadczenia usług utrzymania, o których mowa w niniejszym ustępie, w sposób 

zapobiegający utracie danych Zamawiającego. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia 

Awarii wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym Zamawiającego w celu wykonania kopii bezpieczeństwa przez 

Zamawiającego. Wykonawca określi także sposób wykonania kopii danych po 

konsultacji z Zamawiającym, tak by zminimalizować możliwość utraty danych; 

20) Wykonawca zapewni miesięczne raporty ze współpracy z Zamawiającym w formie 

wymaganej przez Zamawiającego, w których będą omówione (przedstawione) 

m.in. poniższe zagadnienia: 

a) proces usuwania Awarii zgłoszonych Wykonawcy, spowodowanych 

Incydentami/Problemami – raport powinien zawierać co najmniej: 

 datę usunięcia Awarii, 

 szczegółowy opis wprowadzonych zmian i przyjętych rozwiązań wraz 

z wskazaniem numeru Incydentu Serwisowego zarejestrowanego 

w dedykowanym systemie obsługi Incydentów Serwisowych, o którym mowa 

w pkt 6, 

b) proces wgrywania korekt Oprogramowania Sprzętowego – raport powinien 

zawierać co najmniej: 

 datę wdrożenia nowej wersji Oprogramowania Sprzętowego, 

 numer wersji Oprogramowania Sprzętowego, 

 szczegółowy opis wprowadzonych zmian i przyjętych rozwiązań wraz 

z wskazaniem numeru Incydentu Serwisowego zarejestrowanego 

w dedykowanym systemie obsługi Incydentów Serwisowych, o którym mowa 

w pkt 6; 

21) Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Awarii, w tym także w razie niespełnienia 

deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych 

Oprogramowania Sprzętowego wynikających z Dokumentacji określonej  

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy; 

22) Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wykrytych Awarii mających wpływ na 

ciągłość działania Systemu SI CPR lub powodujących niedostępność procesów 

biznesowych zdefiniowanych w Dokumentacji. Jeśli Awaria zostanie wykryta poza 

obszarem objętym Umową2 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

Zamawiającemu elementu generującego Awarię wraz z uzasadnieniem w postaci 

                                                 
2 System integruje się z systemami zewnętrznymi (nie objętymi zakresem przedmiotu umowy, które mogą generować Błędy).  
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logów Systemu SI CPR wskazujących jednoznacznie na przyczynę Awarii lub 

wskazujących współpracujący podsystem, który tę Awarię generuje; 

23) Wykonawca w przypadku dokonania Modyfikacji Systemu SI CPR w POK/ZOK 

utworzy Dokumentację Eksploatacyjną Infrastruktury Sprzętowej SI CPR  

w POK/ZOK (dokumentację powykonawczą uzupełnień) oraz będzie dokonywał jej 

aktualizacji. 

24) Miejscem podpisywania Miesięcznego protokołu odbioru usługi jest lokalizacja 

wskazana w ust. 2 pkt 18. 

4. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 

zobowiązań, zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą 

stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, 

niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to 

niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. 

5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione lub uprawdopodobnione 

przez Stronę, która się na nie powołuje. 

6. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu 

okoliczności siły wyższej, na które się powołuje, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

wystąpienia lub powzięcia wiadomości o sile wyższej, o ile nie dotyczy to okoliczności 

powszechnie znanych. 

7. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe wymienione w § 7 ust 1 Umowy oraz 

w Załączniku nr 5 do Umowy przetwarzane są przez każdą ze Stron wyłącznie na potrzeby 

wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów 

przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach 

określonych rozporządzeniem 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 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”. 

8. Zamawiający, jako administrator w rozumieniu przepisów RODO, udostępnia Wykonawcy 

dane osobowe wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, których Wykonawca staje się 

administratorem, przetwarzane w celu realizacji Umowy. Wykonawca jako administrator 

udostępnia Zamawiającemu dane osobowe wskazane w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy oraz  

w Załączniku nr 5 do Umowy, których Zamawiający staje się administratorem, 

przetwarzane w celu realizacji Umowy. 

9. Zamawiający w stosunku do osób wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, a Wykonawca 

w stosunku do osób wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy oraz osób wskazanych  

w Załączniku nr 5 do Umowy, zobowiązuje się do zrealizowania obowiązku 

informacyjnego, wynikającego z art. 13 RODO. 

10. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej 

Umowy. 



Postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018         45 

 

11. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy są poufne i nie mogą być bez pisemnej zgody drugiej Strony ujawnione osobom 

trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), chyba że obowiązek przekazania takich 

informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów 

prawa. 

12. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony. 

§ 5 

Dodatkowe warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu 

przedmiotu Umowy zatrudniona będzie na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 917, z późn. zm., dalej „Kodeks pracy”), w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy 

(pełny etat), co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego 

urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) lub na podstawie 

właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez 

organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określonego w analogicznych 

przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

2. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi 

poniżej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

Umowy.  

2) przedłożenia Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia, 

w szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędowi pracy, 

odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz 

umowy o pracę z bezrobotnym – w terminie nie dłuższym niż 37 dni kalendarzowych 

od daty podpisania Umowy. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien 

przekazać je  w sposób nienaruszający przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które 

nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia, np. w zakresie adresu 

zamieszkania osoby fizycznej, jej wynagrodzenia, itp.). 

3. Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia 

stosunku pracy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego 

bezrobotnego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia ustania stosunku pracy.   

W takim przypadku, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane  

z procedurą zatrudnienia, w szczególności zgłoszenie ofert pracy przedstawione 

powiatowemu urzędowi pracy, odpisy skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy 

urząd pracy do pracodawcy oraz umowę o pracę z bezrobotnym w terminie do 37 dni 

kalendarzowych od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub 

przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia. Dokumenty należy przedstawić Zamawiającemu 

z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 
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4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudniania osoby bezrobotnej na każdym etapie realizacji Umowy. Na 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować 

fakt zatrudniania ww. osoby i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający. 

5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Umowy na zasadach wskazanych powyżej 

osoby bezrobotnej, w sposób nieprzerwany (z zastrzeżeniem ust. 3), Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w § 6 

ust. 12 Umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej 

nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie 

Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osoby bezrobotnej, zdolnej do 

wykonania Umowy na obszarze, w którym jest ona realizowana i w okresie jej realizacji 

lub odmowa przyjęcia pracy przez skierowaną osobę. 

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

7. Wymóg określony w ust. 6 dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane 

z przedmiotem Umowy polegające na administrowaniu serwerami fizycznymi firmy HP, 

sieciami teleinformatycznymi, macierzami dyskowymi. 

8. Zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy powinno trwać w całym okresie realizacji 

przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą 

osobę/osoby, przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce 

innej osoby lub osób na podstawie umowy o pracę. 

9. W przypadku niezatrudnienia osób na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej na zasadach określonych w § 6 

ust. 12 Umowy. 

10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób zatrudnionych, który 

Wykonawca dostarczył, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, przed podpisaniem Umowy, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zmianie i dostarczy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego 

pracownika, zmieniony wykaz wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji przedmiotu 

umowy, otrzymują co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę lub 

minimalną stawkę godzinową, ustalone zgodnie z przepisami o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub 

podwykonawcą. 

11. Na potrzeby kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy  lub 

podwykonawcy prowadzenia ewidencji obecności wszystkich pracowników, o których 

mowa w ust. 6. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy uprawniony jest do 

kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 7, pozostają w stosunku 

pracy z Wykonawcą lub podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
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zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, kopie 

druku ZUZ RCA, kopie  lub wydruk ewidencji obecności pracowników lub inne dowody, 

o które zawnioskuje Zamawiający. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien 

przekazać je w sposób nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. 

dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne 

do potwierdzenia formy zatrudnienia, np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej 

wynagrodzenia, itp. – pozostawiając imię i nazwisko, wymiar etatu, datę zawarcia umowy 

lub rozpoczęcia pracy). 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 

w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, wynagrodzenie nie należy się, 

a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto za dane Zlecenie (obliczonego według stawki za godzinę wykonywania usług, o 

której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 Umowy). Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy 

Strony rozumieją w szczególności wykonanie ww. przedmiotu niezgodnie z wymogami 

określonymi w § 4 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych regulacji w dalszych 

ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 

w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, wynagrodzenie nie należy się, 

a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu 

Umowy Strony rozumieją w szczególności wykonanie ww. przedmiotu niezgodnie z 

wymogami określonymi w § 4 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych regulacji w 

dalszych ustępach niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Zlecenia (względem terminu wskazanego 

w zatwierdzonej przez Zamawiającego analizie Zlecenia) w zakresie usług 

rekonfiguracyjnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto za dane Zlecenie (obliczonego według stawki za godzinę 

wykonywania usług, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 Umowy), za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

4. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług utrzymaniowych Infrastruktury 

Sprzętowej Systemu SI CPR w POK/ZOK, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia 

brutto określonego w §  3 ust. 1 pkt 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. W przypadku przekroczenia limitu wynikającego z dopuszczalnego poziomu SLA 

określonego w § 4 ust. 3 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 2, za każdą 

rozpoczętą minutę niedostępności (ponad ww. limit) Infrastruktury Sprzętowej Systemu 

SI CPR w POK/ZOK. 

6. W przypadku przekroczenia czasu usunięcia Awarii Niekrytycznej określonego w § 4 

ust. 3 pkt 14 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
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0,04% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę  opóźnienia. 

7. W przypadku przekroczenia czasu usunięcia Awarii Zwykłej określonego w § 4 ust. 3 pkt  

15 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia. 

8. W przypadku opóźnienia w zapewnieniu dostępu do systemu obsługi Incydentów 

Serwisowych, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 6 Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 3 ust. 1 pkt 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

9. Po trzykrotnym wezwaniu Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 lit. b Umowy, 

przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każde kolejne 

wezwanie. 

10. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie określonym w § 1 

ust. 1 pkt 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy w części dotyczącej (jedynie) danego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 

(należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji) danego Zlecenia, od którego 

Zamawiający odstępuje. Termin do realizacji tego uprawnienia wynosi 14 dni roboczych 

od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

11. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie określonym 

w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (łącznego) wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy. Termin do realizacji tego uprawnienia wynosi 

14 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy osoby bezrobotnej i/lub osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Umowy) za każdy miesiąc w okresie 

realizacji Umowy, w którym nie dopełniono wymogu określonego w § 5 ust. 1 lub 6  – za 

każdą niezatrudnioną osobę. Nie przekazanie (do wglądu) dokumentów umożliwiających 

kontrolę zatrudnienia, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 3, § 5 ust. 4 i § 5 ust. 11 

Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowany jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników. 

13. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 



Postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018         49 

 

14. Kary umowne będą płatne w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę (doręczenia Wykonawcy) noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 15. 

15. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 7 

Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………….. tel. ………………, e-mail: ……………; 

2) ze strony Wykonawcy: ………………….. tel. ………………, e-mail: …………… 

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1, reprezentują Strony w sprawach bieżących 

uzgodnień oraz merytorycznej współpracy i koordynacji, niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji Umowy, w tym podpisywania Protokołów. 

3. Zmiana osób i danych (kontaktowych) wskazanych w ust. 1 nie wymaga sporządzania 

aneksu do Umowy i następuje poprzez złożenie (doręczenie) drugiej Stronie pisemnego 

oświadczenia. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

Wykonawca wniósł, w formie ……………………., zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% (łącznego) wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 

ust. 1, tj. w kwocie …………………… zł (słownie: …………………….). 

Zmiana formy zabezpieczenia Umowy w trakcie jej realizacji, nie wymaga aneksu do 

Umowy. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy  wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego przedmiotu Umowy za należycie wykonaną. 

§ 9 

Zobowiązania  Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, 

2) zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany 

przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizacji przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Umowie (w tym w załącznikach do Umowy) z należytą starannością i najlepszą 

wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, a także powszechnie 

obowiązującymi przepisami, 
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2) zorganizowania usług świadczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy tak, aby 

nie kolidowała ona i nie zakłócała pracy poszczególnych modułów Infrastruktury 

Sprzętowej Systemu SI CPR, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, 

3) nieujawniania osobom trzecim informacji technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych, sprzętowych ani innych informacji pozyskanych w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: struktury i funkcjonalności 

sieci telekomunikacyjnych, rodzaj wykorzystywanych urządzeń, a także wszelkich 

informacji umieszczonych na urządzeniach Zamawiającego, o których Wykonawca 

uzyskał wiedzę lub do których uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy. 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, przenosi 

na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do wszystkich wytworzonych 

w ramach realizacji przedmiotu Umowy (w tym przez Wykonawcę, jego pracowników 

oraz zatrudnionych na innej niż umowa o pracę podstawie, podwykonawców i ich 

pracowników oraz zatrudnionych na innej podstawie, działających na podstawie umów 

zawartych z Wykonawcą – Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć te prawa celem 

przeniesienia na rzecz Zamawiającego), utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1-2 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880, z późn. zm.), w tym utworów zależnych, zwanych dalej „Utworami”, łącznie 

z prawem do kodów źródłowych oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę 

lub podwykonawców. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, uprawnia do  

korzystania i rozporządzania Utworami na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 

w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych, w tym na 

następujących polach eksploatacji: 

1) w odniesieniu do wytworzonej dokumentacji: 

a) wykorzystania bez jakichkolwiek ograniczeń, 

b) utrwalania i trwałego zwielokrotniania całości lub części, wytwarzania 

egzemplarzy Utworu dowolną (również nieznaną w chwili przeniesienia praw 

autorskich) techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogową 

lub cyfrową, przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego 

lub w jakiejkolwiek innej formie, 

c) przekazywania, przechowywania, odtwarzania, wyświetlania, wprowadzania 

do pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania modyfikacji, 

d) tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

e) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

na których Utwór utrwalono, 

f) rozpowszechniania Utworów przez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnienie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 
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2) w odniesieniu do wytworzonego oprogramowania, w tym dokonanych modyfikacji 

oraz do kodów źródłowych tego oprogramowania: 

a) wykorzystania bez jakichkolwiek ograniczeń, 

b) wytwarzania, utrwalania i trwałego lub czasowego, w całości lub części, 

zwielokrotniania egzemplarzy i kopii Utworów dowolną techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, analogową lub cyfrową, przy zastosowaniu 

metody zapisu magnetycznego lub optycznego lub w jakiejkolwiek innej formie, 

c) wprowadzania do obrotu, w tym sprzedaży, użyczania, najmu i dzierżawy 

oryginału albo egzemplarzy, na których Utwory utrwalono,  

d) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

e) odtwarzania, utrwalania, przekazywania, przechowywania, wyświetlania, 

stosowania, instalowania i deinstalowania oprogramowania, 

f) sporządzania kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa), 

g) trwałego lub czasowego zwielokrotniania oprogramowania w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

h) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian, 

i) rozpowszechniania, w tym użyczania, najmu lub dzierżawy oprogramowania 

oraz publicznego udostępniania (także w sieci Internet), tak aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

j) modyfikacji oraz wprowadzania nowych funkcjonalności oprogramowania, 

k) łączenia fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi 

i ich dostosowywania, 

l) przekształcania formatu pierwotnego oprogramowania na dowolny inny format, 

i dostosowania do dowolnych platform sprzętowo-systemowych, 

m) obrotu oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie 

utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy, 

n) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz 

nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania oprogramowania 

w dowolny, wybrany przez Zamawiającego sposób, w tym udostępniania 

w sieciach komputerowych, 

o) dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian 

i adaptacji, w tym modyfikowania całości lub części oprogramowania oraz 

wprowadzania jakichkolwiek zmian, 

p) modyfikacji kodów źródłowych, ich kompilacji, testowania, wdrożenia, 

używania wytworzonego w ten sposób wykonywalnego oprogramowania 

i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, wraz z prawem wykonywania 

zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów i ich zmian. 
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3. W zakresie elementów standardowego oprogramowania, w tym osób trzecich, gdy 

przeniesienie na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do danego 

Utworu nie jest możliwe, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

Umowy, zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji uprawniającej do nieograniczonego 

w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania Utworem na następujących polach 

eksploatacji: 

a) wykorzystania bez jakichkolwiek ograniczeń, 

b) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

c) odtwarzania, utrwalania, przekazywania, przechowywania, wyświetlania, 

stosowania, instalowania i deinstalowania oprogramowania, 

d) sporządzania kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niekorzystania z prawa do wypowiedzenia licencji, o 

której mowa w ust. 3. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji 

okazało się nieskuteczne albo nieważne, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni 

termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

5. Przeniesienie praw autorskich do Utworów, o których mowa w ust. 1 albo udzielenie 

licencji, o której mowa w ust. 3, następuje w dniu podpisania przez obie Strony Protokołu 

(Protokołów) Odbioru Zleceń, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy albo w dniu wpływu 

faktury, o której mowa w § 3 ust. 5 Umowy (nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia 

przez Zamawiającego korzystania z Utworu). 

6. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 albo udzielenie licencji, o której 

mowa w ust. 3, następuje wraz z prawem do wykonywania i prawem do udzielenia 

zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności 

egzemplarzy Utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. 

7. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich 

przeniesionych na niego (Zamawiającego) na podstawie Umowy albo z udzielonych 

licencji nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związane 

z naruszeniem autorskich praw majątkowych do Utworów i zobowiązuje się do zaspokojenia 

wszelkich roszczeń z tym związanych. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne Utworów 

wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności 

w związku z roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia praw autorskich, które 

to roszczenia mogłyby powstać w rezultacie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy.  

11. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy, Wykonawca podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 

w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili 

zgłoszenia przedmiotowego roszczenia oraz koszty ewentualnych odszkodowań. 

W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu 
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naruszenia praw własności intelektualnej w związku z realizacją przedmiotu Umowy, 

Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej. 

12. W przypadku, gdy wskutek wad prawnych brak jest po stronie Zamawiającego możliwości 

zgodnego z prawem korzystania z Utworów, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego usunięcia na swój koszt takich wad poprzez ponowne wykonanie 

Utworu wolnego od wad, a w przypadku, gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę – 

przedsięwzięcie innych środków zaradczych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców Utworów powstałych w ramach Umowy 

zgodę na niewykonywanie przysługujących im autorskich praw osobistych do Utworów 

w sposób, który mógłby powodować ograniczenie w wykorzystywaniu Utworów przez 

Zamawiającego, jak również upoważnienia na rzecz Zamawiającego do wykonywania 

praw osobistych, w tym do wyrażania zgody na rozporządzanie utworami zależnymi, które 

mogą powstać w przyszłości. 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy 

zamówienia, objęty Umową, siłami własnymi bez udziału podwykonawców / z udziałem 

podwykonawców – do odpowiedniego zastosowania w zależności od treści złożonej oferty.  

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia 

wykonania części Umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar 

rezygnacji z wykonania Umowy przez podwykonawcę/ów. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jest 

…………….…………  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia proponowanego 

innego podwykonawcy.  

Zapisy ust. 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku realizacji Umowy z udziałem podwykonawców lub zakresu zamówienia 

powierzonego podwykonawca : 

1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez 

podwykonawców; 

2) podwykonawcy będą realizować następujące części zamówienia: 

a) Część zamówienia: ……………………., podwykonawca ……………………………, 
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b) Część zamówienia: ……………………., podwykonawca ……………………………, 

c) Część zamówienia: ……………………., podwykonawca ……………………………; 

3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion 

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcy/ów zaangażowanych w realizację 

przedmiotu Umowy;  

4) Wykonawca, zlecając część lub całość prac związanych z realizacją zamówienia 

podwykonawcy/om, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających 

z Kodeksu cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności  za należyte wykonanie przedmiotu Umowy.  

7. Zmiany podwykonawców, są możliwe za zgodą Zamawiającego, stanowią zmianę Umowy                             

i wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

Zapisy ust. 5-7 mają zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem 

podwykonawców. 

§ 12 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy 

oraz § 7 ust. 3 Umowy i § 8 ust. 1 Umowy. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmiany Umowy w zakresie: 

1) zmiany jej postanowień, w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności  

w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć  

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności  

i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony 

oraz prawidłową realizację Umowy; 

2)  zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez 

Wykonawcę, jeżeli w toku obowiązywania Umowy nastąpi zwiększenie 

wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3)  zmiany postanowień  Umowy związanych z odpowiednią zmianą obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie dostosowującym Umowę do zmienionych przepisów. 

3. Zmiany Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 i 2, zostaną wprowadzone w drodze aneksu do 

Umowy i nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia. 

4.    Zmiany umowy, określone w ust. 2 pkt 2, zostaną wprowadzone na wniosek Strony Umowy 

zawierający informacje o zwiększeniu wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy również w przypadku 

powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom nie wskazanym w ofercie. 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, wskazując nazwy lub imiona  

i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców oraz zakres przedmiotu zamówienia do 

realizacji z udziałem podwykonawców, a także na żądanie Zamawiającego przedstawić 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazanych podwykonawców. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, 

zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego 
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podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Zapisy 

§ 11 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 13 

Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w formie aneksu, 

każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

 - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 12 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia  za pracę albo wysokość minimalnej 

stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz 

Zamawiającego na podstawie Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
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7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 

w szczególności: 

 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem 

zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 

 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi (bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w 

tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, 

Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach spornych wynikających z Umowy, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, Strony poddadzą się jurysdykcji sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy, Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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3. Wykonawca nie jest uprawniony, bez zgody Zamawiającego, do przeniesienia 

wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 - Kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym 

(załącznik nr 1 i 2 do SIWZ); 

3) Załącznik nr 3 - Protokół Odbioru Zleceń (wzór) 

4) Załącznik nr 4 - Miesięczny protokół odbioru usługi (wzór); 

5) Załącznik nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do UMOWY nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
na: Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego 

dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka 

Krajowego Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego 
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Wprowadzenie 
 
 

Zamawiający w ramach realizacji ustawowo nałożonych zadań w zakresie przyjmowania 

i obsługi Zgłoszeń alarmowych posiada dedykowane rozwiązania techniczne umożliwiające 

rejestrację Zgłoszeń na numer alarmowy 112 (system SI CPR), którego działanie opiera się 

o dwa Ośrodki Krajowe, tj. Podstawowy Ośrodek Krajowy i Zapasowy Ośrodek Krajowy.  

Przedmiotowe zamówienie dotyczy świadczenia usługi utrzymania i rekonfiguracji 

infrastruktury sprzętowej Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 
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1. Cel 

Postępowanie ma na celu zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w utrzymaniu 

infrastruktury informatycznej Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego (SI CPR) w Podstawowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym z wyłączeniem 

Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) oraz elementów infrastruktury, z jakiej PZŁ 

korzysta. Załącznik nr 1 do OPZ zawiera ogólną charakterystykę zastosowanych rozwiązań 

technicznych. 

Wykonawca w ramach usług utrzymania będzie zobowiązany być w gotowości do analizy 

Awarii, podjęcia czynności w celu jej usunięcia. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach 

Zleceń do analizy sposobu realizacji proponowanych przez Zamawiającego zmian lub 

rozbudowy istniejącej infrastruktury sprzętowej. 
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2. Definicje 

 

Skrót/pojęcie Definicja 

Aplikacja kliencka 

Określenie klienta Aplikacji SI CPR 

stanowiącej interfejs użytkownika: 

Operatora, Koordynatora, Administratora SI 

CPR stosownie do kontekstu użycia 

Aplikacja serwerowa Oprogramowanie aplikacyjne serwerów OK 

Aplikacja SI CPR 

Aplikacja użytkownika Systemu 

Informatycznego Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego (zwana również jako SI 

WCPR) obejmująca Aplikację kliencką, 

Aplikację serwerową, Oprogramowanie 

Standardowe serwerów oraz PBD 

Awaria 
Oznacza Awaria Krytyczna lub Awaria 

Niekrytyczna lub Awaria Zwykła 

Awaria Krytyczna 

 

Oznacza brak działania środowiska 

produkcyjnego Systemu, powodująca, 

że praca nie może być kontynuowana 

i operacja krytyczna dla procesu 

biznesowego jest niemożliwa. 

Awarie Krytyczne mają jedną lub więcej 

z poniższych cech: 

a) dane zostały uszkodzone; 

b) Funkcjonalność Krytyczna nie działa; 

c) System w zakresie Funkcjonalności 

Krytycznych przerywa działania i nie daje 

się uruchomić pomimo prób, stosując 

procedury przygotowane przez Wykonawcę, 

tudzież procedury przygotowane przez 

Zamawiającego i zaakceptowane przez 

Wykonawcę w trakcie okresu świadczenia 

usług utrzymania; d) wszelkie błędy 

związane z bezpieczeństwem 

przechowywania i przetwarzania danych, 

które mogą wpłynąć na: 

 uwierzytelnianie, 

 niezaprzeczalność, 

 poufność, 

 integralność, 

 dostępność, 

 rozliczalność, 

e) wszelkie błędy związane z 

bezpieczeństwem dostępu do Systemu 

(w tym nieautoryzowanym dostępem 

do danych) 
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Awaria Niekrytyczna 

 

Oznacza utrudnienie działania Systemu 

w środowisku produkcyjnym w zakresie 

pozostałych funkcjonalności. W tym 

kontekście „utrudnia” oznacza istnienie 

sposobu jego obejścia, stosując 

przygotowane przez Wykonawcę podczas 

realizacji usług utrzymaniowych procedury, 

tudzież procedury udostępnione przez 

Zamawiającego (stanowiące załącznik nr 2 

do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia) i zaakceptowane przez 

Wykonawcę w trakcie okresu utrzymania 

systemu 

Awaria Zwykła 
Wszelka Awaria nie będąca Awarią 

Krytyczną lub Awarią Niekrytyczną 

CP SCPR 

Infrastruktura sprzętowo-programowa 

tworząca system, o którym mowa w 

Rozporządzeniu Ministra MSWiA z dn. 24 

marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu 

systemu centrów powiadamiania 

ratunkowego oraz punktów centralnych 

służb, będąca w dyspozycji Zamawiającego 

CPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

Dane 

Należy przez to rozumieć dane dotyczące 

abonenta, o których mowa w art. 161 ust. 2 

pkt. 4-6 oraz art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

DT MSWiA 
Departament Teleinformatyki Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Dokumentacja/dokumentacja projektowa 

Wytworzone przez Wykonawcę w ramach 

realizacji umowy i podlegające 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

materiały w formie papierowej, jak również 

informacje zapisane na innych nośnikach, 

w tym nośnikach elektronicznych oraz 

zmiany/uzupełnienia Dokumentacji 

posiadanej przez Zamawiającego 

Dokumentacja Eksploatacyjna 

Dokumentacja zawierającą, co najmniej 

procedury: administracyjne, awaryjne oraz 

instrukcje użytkownika 

Funkcjonalność krytyczna 

Cechy funkcjonalne systemu umożliwiające 

realizację operacji krytycznych z punktu 

widzenia przyjęcia i obsługi zgłoszeń 

alarmowych tj. możliwość wprowadzenia 

i zachowania w Aplikacji SI CPR informacji 

uzyskanych przez Operatora w ramach 

procesu przyjęcia Zgłoszenia oraz jego 

przekazania do systemów dziedzinowych 

klasy SWD 
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Informacje 

Należy przez to rozumieć informacje, 

o których mowa w art. 78 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne 

Infrastruktura Sprzętowa 

Sprzęt objęty usługą utrzymaniową 

i rekonfiguracyjną którego wykaz stanowi 

tabela numer 1 z OPZ 

Lokalizacja/Lokalizacje 

Oznacza wskazane przez Zamawiającego 

lokalizacje na terenie RP, w których 

usytuowane są Ośrodki Krajowe 

Modyfikacja 

Oznacza wyższe wersje (update/upgrade), 

patche i programy korekcji błędów 

Oprogramowania Sprzętowego, a także inne 

zmiany funkcjonalne ponad określone 

w przedmiocie niniejszego zamówienia, 

do których wykonania i dostarczenia wraz 

z odnoszącą się do nich Dokumentacją, 

na rzecz Zamawiającego zobowiązany 

jest Wykonawca oraz usługi polegające 

na wprowadzaniu przez Wykonawcę zmian 

w konfiguracji sprzętowej, 

Oprogramowaniu Sprzętowym wykonywane 

w ramach Zleceń zgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego 

Operator 
Użytkownik końcowy realizujący funkcję 

przyjęcia zgłoszenia w ramach CPR 

Oprogramowanie Sprzętowe 

Oprogramowanie układowe (firmware), 

wbudowane w urządzenie, zapewniające 

poprawne działanie sprzętu oraz 

podstawowe procedury jego obsługi 

Oprogramowanie Standardowe 

Oznacza oprogramowanie powszechnie 

dostępne i eksploatowane na dzień złożenia 

oferty, będące przedmiotem dostaw w 

ramach realizacji poprzednich umów, w tym 

wyższe wersje (update/ upgrade), patche 

i programy korekcji błędów 

Oprogramowania Standardowego 

OST112 
Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na 

potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 

Ośrodek Krajowy/OK 

Centrum serwerowe Systemu w oparciu, 

o które została zbudowana architektura 

na poziomie centralnym. Elementami 

architektury Systemu na poziomie  

centralnym są POK i ZOK 

Ośrodki Regionalne/OR 

Element architektury Systemu stanowiący 

pośredniczącą warstwę serwerów lokalnych 

zapewniający krytyczną funkcjonalność 

w zakresie przyjmowania zgłoszeń oraz ich 

obsługi, na potrzeby podsystemów 

zintegrowanej łączności w obiektach 
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(ośrodki regionalne są zlokalizowane 

w pomieszczeniach CPR) 

PBD   
 

Podsystem Baz Danych 

PZŁ 

Podsystem Zintegrowanej Łączności, moduł 

komunikacyjny łączności telefonicznej 

i radiowej zintegrowany z aplikacją SI CPR 

SI CPR 

System Informatyczny Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego 

 

SLA 

Service Level Agreement –usługa 

serwisowa regulująca poziom dostępności 

aplikacji SI CPR 

System 

Istniejąca infrastruktura sprzętowo-

programowa SI CPR obejmująca Ośrodki 

Krajowe 

Umowa 
Umowa będąca przedmiotem niniejszego 

postępowania 

Urządzenia 

Sprzęt teleinformatyczny wraz 

z niezbędnym wyposażeniem i odnoszącą 

się do nich dokumentacją techniczną 

producenta, w tym również okablowanie 

strukturalne i szafy rackowe oraz ich 

wyposażenie; 

Usługa Rekonfiguracji 

Zlecenie usługi dotyczącej usprawnień, 

Modyfikacji, zmian rekonfiguracyjnych 

Systemu. 

Zamawiający 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

Zgłoszenie 

Wywołanie alarmowe przyjmowane przez 

Operatora w CPR. Należy przez to rozumieć 

informację o wystąpieniu lub podejrzeniu 

wystąpienia nagłego zagrożenia dla życia, 

zdrowia, w tym przemocy, a także nagłego 

zagrożenia środowiska, mienia oraz 

zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, kierowaną do numerów 

alarmowych obsługiwanych w ramach 

systemu powiadamiania ratunkowego, przez 

dostawcę publicznie dostępnych usług 

telefonicznych, z zewnętrznych systemów 

monitoringu albo przy wykorzystaniu 

innych środków komunikacji, które 

umożliwiają niezwłoczne przekazanie tej 

informacji do CPR 

Zlecenie 

Oznacza zamówienie złożone przez 

Zmawiającego na wykonanie Usług 

Rekonfiguracji  

 



Postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018         66 

 

 

3. Opis rozwiązania Systemu 

3.1. Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania 

i model zachowania 

3.1.1. Diagram przypadków użycia na przykładzie pracy Systemu w 

Podstawowym Ośrodku Krajowym SI CPR 

 

 Nazwa systemu 

Praca  Systemu w Podstawowym Ośrodku Krajowym SI CPR 

 

 Lista aktorów: 

- Administrator, 

- VMware vCenter, 

- HP SIM, 

- Klaster MSSQL, 

- Klaster Wintess, 

- Macierz 3PAR. 

 

 Lista przypadków: 

- monitoring środowiska w POK, 

- decyzja o przełączeniu do ZOK, 

- przełączenie zasobów dyskowych, 

- przełączenie baz MS SQL, 

- przełączenie maszyn wirtualnych w klastrze VMware, 

- monitorowanie środowiska w POK. 
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 Notacja graficzna: 

Administrator

VMware vCenter

Monitoring środowiska w POK

Decyzja o przełączeniu do ZOK

Przełączenie zasobów dyskowych

HP SIM

Klaster MS SQL

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Przełączenie baz MS SQL

Przełączenie maszyn wirtualnych w klastrze VMware

Monitorowanie środowiska w ZOK

Macierz 3PAR

Klaster Wintess

<<include>>

<<include>>

 

Rys. 1. Praca Systemu w Podstawowym Ośrodku Krajowym 

3.1.2. Diagram przypadków użycia na przykładzie pracy Systemu w 
Zapasowym Ośrodku Krajowym SI CPR 

 

1. Nazwa systemu 

Praca  Systemu w Zapasowym Ośrodku Krajowym SI CPR 

2. Lista aktorów: 

- Administrator, 

- VMware vCenter, 

- HP SIM, 

- Klaster MSSQL, 

- Klaster Wintess, 

- Macierz 3PAR. 
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3. Lista przypadków: 

- monitoring środowiska w ZOK, 

- decyzja o przełączeniu do POK, 

- przełączenie zasobów dyskowych, 

- przełączenie baz MS SQL, 

- przełączenie maszyn wirtualnych w klastrze VMware, 

- monitorowanie środowiska w POK 

 

4.  Notacja graficzna: 

Administrator

VMware vCenter

Monitoring środowiska w ZOK

Decyzja o przełączeniu do POK

Przełączenie zasobów dyskowych

HP SIM

Klaster MS SQL

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Przełączenie baz MS SQL

Przełączenie maszyn wirtualnych w klastrze VMware

Monitorowanie środowiska w POK

Macierz 3PAR

Klaster Wintess

<<include>>

<<include>>

 
Rys. 2. Praca Systemu w Zapasowym Ośrodku Krajowym 
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3.2. Infrastruktura fizyczna  

W ramach infrastruktury, na której działa system SI CPR wyróżnić można 3 grupy komponentów: 

1. Komponenty zwielokrotnione, których niedostępność nie wpływa na system 

2. Komponenty zwielokrotnione, których niedostępność powoduje przełączenie systemu w ramach 

ośrodka 

3. Komponenty główne (złożone), których niedostępność powoduje przełączenie części lub całości 

systemu do ośrodka zapasowego. 

Poniżej przedstawiono przypisanie poszczególnych elementów infrastruktury do poszczególnych grup: 

1. Zasilacze, wentylatory, modułu komunikacji sieci LAN i SAN w obudowach kasetowych HP 

BladeSystem, przełączniki sieci LAN i SAN, kable, wkładki w portach przełączników lub 

modułów sieci LAN i SAN, dyski w macierzy dyskowej. 

2. Serwery kasetowe 

3. Obudowa serwerów kasetowych, macierz dyskowa, łącze między ośrodkami. 

Komponenty z grupy 3 składają się z wielu komponentów podrzędnych, ich całkowita samoistna awaria 

jest mało prawdopodobna, ale może być spowodowana warunkami zewnętrznymi lub błędem ludzkim.  

 System SI CPR lub jego komponenty mogą być także przełączone ręcznie między ośrodkami, 

co może być wykorzystane w wyniku konieczności przeprowadzenia prac na infrastrukturze w ośrodku 

podstawowym.  

3.2.1. Szczegółowy wykaz sprzętu 

 

Tabela 1. Wykaz sprzętu Systemu SI CPR 

 

Lokalizacja Producent Nazwa produktu Szt. 

Sprzęt 

Podstawowy 

Ośrodek 

Krajowy 

 HP C7000 Platinum Enclosure 1 

 HP BL460c Gen9 12C 7 

 HP HP SN3000B 24/12 FC Switch 2 

 HP Switch 5700 40XG-2QSFP+ 2 

 HP HP 3PAR StoreServ 7200 2N 1 

 HP  HP DL360p Gen8 1  

CISCO Cisco C7200P 1 

CISCO Cisco ISR4431 1 

Zapasowy 

Ośrodek 

Krajowy 

 HP C7000 Platinum Enclosure 1 

 HP BL460c Gen9 12C 7 

 HP HP SN3000B 24/12 FC Switch 2 

 HP Switch 5700 40XG-2QSFP+ 2 

 HP HP 3PAR StoreServ 7200 2N 1 

 HP  HP DL360p Gen8  1 

CISCO Cisco C7200P 1 

CISCO Cisco ISR4431 1 

Witness  HP HP DL360p Gen8 1 
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3.3. Sieć LAN 

Zbudowana sieć LAN dla systemu SI WCPR w Podstawowym Ośrodku Komputerowym POK i w 

Zapasowym Ośrodku Komputerowym ZOK, służy komunikacji poszczególnych jego elementów. 

Poniższej opisano konfiguracje urządzeń sieciowych oraz ich połączenia z enclosure-ami HP BLc7000, 

a także połączenia do wszystkich aktywnych elementów infrastruktury: switchy FC, macierzy 3Par, 

serwerów stelażowych. 

Infrastruktura LAN została zbudowana w oparciu o sprzęt firmy HP. Do jej zbudowania zostały 

wykorzystane urządzenia sieciowe z poniższej tabeli. 

 

Tabela 2. Spis urządzeń sieciowych LAN  

Symbol 

urządzenia – 

Part Number 

Opis urządzenia Numer Seryjny 

JG896A FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ CN49GN302Q 

JG896A FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ CN49GN303K 

JG896A FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ CN49GN3044 

JG896A FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ CN49GN3027 

 

 
Infrastruktura sieciowa LAN dla systemu SI CPR, umożliwia komunikację sieciową w warstwie 

drugiej L2 miedzy ośrodkami POK i ZOK. Wszystkie podsieci używane w połączeniach pomiędzy 

urządzeniami infrastruktury sprzętowej zostały podzielone pomiędzy odpowiednie VLAN-y, do których 

zostały przydzielone właściwe porty na przełącznikach HP FlexFabric.  Punktem styku infrastruktury 

SI CPR w POK i ZOK z siecią OST112 są uplinki switchy ToR.  

Para przełączników w szafach SI CPR POK i ZOK została połączona w jeden przełącznik 

wirtualny mechanizmem IRF. Do stworzonego w ten sposób przełącznika logicznego podłączone 

zostały moduły HP Virtual Connect FlexFabric z obudów HP BLc7000 oraz wszystkie pozostałe 

urządzenia aktywne wymagające do pracy sieci LAN. 
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3.3.1. Ogólny schemat połączeń  

Przełączniki wirtualne stworzone dzięki mechanizmowi IRF są identyfikowane przez nazwy: poksv01, 

zoksv01. 

 

 
Rys. 3. Schemat połączeń sieci LAN 

 

 

3.4. Infrastruktura serwerów fizycznych 

Głównym komponentem infrastruktury serwerów fizycznych są serwery kasetowe BL460c 

w obudowach HP BladeSystem c7000. W każdym ośrodku została umieszczona jedna obudowa 

z siedmioma serwerami. Wszystkie serwery są wykorzystane do systemu wirtualizacji VMware, który 

służy jako platforma pod system SI CPR. W ramach platformy monitorującej infrastrukturę serwerów 

kasetowych do każdego z ośrodków dostarczono serwery fizyczne 1U HP DL360. Na tych serwerach 

zostało zainstalowane oprogramowanie HP System Insight Manager, do  monitorowania poprawności 

pracy platformy sprzętowej. Poniżej przedstawiono rysunek rozłożenia serwerów fizycznych. 
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Ośrodkek ZOKOśrodkek POK

c7000 Blade Chassis

c7000 Chassis rear

c7000 Blade Chassis

c7000 Chassis rear

DL360p Gen8 4-LFF DL360p Gen8 4-LFF

CPR Radom
DL360p Gen8 4-LFF

 
 Rys. 4. Rozłożenie serwerów fizycznych w szafach  

 
W ramach każdej z obudów serwerów kasetowych zostały zainstalowane dwa moduły 

zarządzające HP Onboard Administrator. Dodatkowo obudowy zostały wyposażone w dwa moduły HP 

Virtual Connect Flex fabric zapewniające komunikację serwerów kasetowych poprzez sieć LAN i SAN. 

3.4.1. Konfiguracja modułow HP Virtual Connect 

Każda obudowa HP BladeSystem c7000 wyposażona została w dwa moduły HP Virtual 

Connect Flex fabric, dzięki czemu zapewniona jest wysoka dostępność na wypadek awarii jednego 

z nich. 

 

Każda obudowa została skonfigurowana jako niezależna domena Virtual Connect. W ramach 

modułów zostały skonfigurowane dwie sieci SAN: SANA i SANB podłączone odpowiednio przez 

uplinki do zewnętrznych fabryk na przełącznikach FC. W ramach modułów zostały także 

skonfigurowane dwa agregaty VLAN’ów Shared Uplink Set (SUS): SUSA i SUSB. W ramach każdego 

SUS’a zostały skonfigurowane VLAN’y na potrzeby systemu SI CPR.  
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HP BladeSystem c7000

HP Virtual Connect Flex Fabric 01 HP Virtual Connect Flex Fabric 02

LAN

SAN FABRIC A SAN FABRIC B

2x FC 8GB 2x 10GB Ethernet
TRUNK

2x 10GB Ethernet
TRUNK

SANA SANB

SUSA SUSA

MGMT_A
VLAN
120

VMT_A
VLAN
130

TEST_A
VLAN
110

PRE_A
VLAN
100

PROD_A
VLAN
100

MGMT_B
VLAN
120

VMT_B
VLAN
130

TEST_B
VLAN
110

PRE_B
VLAN
100

PROD_B
VLAN
100

Serwery kasetowe BL460c

2x FC 8GB

2x 10GB iSCSI

ISCSIA ISCSIB

2x 10GB iSCSI

 
Rys. 5. Schemat konfiguracji modułów HP Virtual Connect. 

  

Połączenia modułów HP Virtual Connect są realizowane w taki sposób, aby zachować 

redundancję połączeń. Konfiguracja zapewnia ciągłość połączenia po sieci LAN i SAN w przypadku 

awarii pojedynczego modułu HP Virtual Connect, przełącznika sieci LAN lub SAN. 

3.5. Zasoby dyskowe 

W Systemie zostały wykorzystane dwie macierze HP 3Par StoreServ 7200, po jednej na ośrodek 

(pok3par01 i zok3par01). Wyposażone są one w parę redundantnych kontrolerów (nodów) oraz po 

cztery półki dyskowe z których każda może pomieścić 24 dyski 2.5 cala. Na chwilę obecną 

zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową zostało oszacowane na poziomie 128TB, co jest realizowane 

przez 16 dysków 2TB-owych w każdej z półek macierzy. Są to dyski typu SAS 10k. 

 

 
Rys. 6. Widok półek macierzy HP 3Par 7200 
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3.5.1. Połączenia sieci LAN macierzy 3Par 7200 

Każda macierz HP 3Par 7200 jest złączona trzema kablami połączeniowymi Ethernet (Category 

5) z wtyczka RJ-45, po jednym na Node i dodatkową czwarty do podłączenia Service Procesora. 

Obydwa urządzenia posiada w swojej konfiguracja po dwa adresy IP statyczne oraz nazwy DNS dla 

samej macierzy i Service procesora. 

 

Karty dedykowane do replikacji FC IP nie są wykorzystane w obecnej konfiguracji. 

 

FC

RC FCIP

Lan 
mgmt

FC Disk Enclosures
Next Nodes

 
 

Rys. 7. Porty połączeniowe macierzy HP 3Par 7200 

 
Lan mgmt

 
 

Rys. 8. Porty połączeniowe Service procesora macierzy 

3.5.2. Porty FC macierzy 3Par 7200 

Każdy kontroler macierzy 3Par 7200 posiada dwa wbudowane porty FC 8Gb oraz 

czteroportową kartę FC 8Gb. Porty te wykorzystywane są do komunikacji z hostami oraz dla celów 

replikacji Remote Copy.   

 

Porty FC na macierzy 3Par 7200 są adresowane wg następującego schematu: Node# : Slot# : 

Port# 

 

Fizyczny rozkład portów FC dla poszczególnych kontrolerów macierzy przedstawia poniższy rysunek: 

 

0:1:1
0:1:20:2:1, 0:2:2, 0:2:3, 0:2:4

1:2:4, 1:2:3, 1:2:2, 1:2:1

1:1:2
1:1:1

 
 

Rys. 9. Porty FC macierzy HP 3Par 7200 
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Aby wykorzystać funkcjonalność Port Persistent macierzy rodziny HP 3Par dany port i jego 

„Partner”, czyli odpowiednich w drugim kontrolerze z pary Node’ów zostały wpięte do tego samego 

segmentu sieci „Fabric”. Dodatkowo zgodnie w wymaganiami urządzeń 3Par port w przełączniku ma 

włączone wsparcie NPIV. 

 

Dla pojedynczej pary wygląda to następująco: 

 

Fabric A

0:1:1, 0:2:1, 0:2:3, 

1:1:1, 1:2:1, 1:2:3

Fabric B

0:1:2, 0:2:2, 0:2:4, 

1:1:2, 1:2:2, 1:2:4

 
 

Rys. 10. Podłączenia do sieci SAN pojedynczej pary kontrolerów 3Par 7200 

 

3.5.3. Replikacja Remote Copy macierzy HP 3par 7200 

Pomiędzy macierzami dyskowymi 3Par  została skonfigurowana replikacja synchroniczna 

realizowana wewnętrznymi mechanizmami urządzeń. Replikacja stanowi zabezpieczenie przed utratą 

dostępu do danych w sytuacji awarii całej macierzy dyskowej i jest wymogiem dla rozwiązania Peer 

Persistent. Do replikacji wykorzystywane są linki w warstwie L2 sieci LAN rozciągnięte między 

lokalizacjami POK i ZOK. 

 

Wolumeny logiczne synchronizowane są w oparciu o grupy na których wykonywane 

są operacje RC. Dzięki temu zachowana jest konsystencja danych dla wolumenów pracujących dla tych 

samych systemów lub środowisk. 

3.5.4. Architektura HP 3PAR Peer Persistence 

W celu zabezpieczenia maszyn wirtualnych aplikacji SI CPR działających w klastrze zostało 

wykorzystane rozwiązanie HP 3PAR Peer Persistence. Poniżej przedstawiono architekturę rozwiązania. 
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Rys. 11. Schemt rozwiązania HP 3PAR Peer Persistence. 

 

Rozwiązanie HP 3PAR Peer Persistence umożliwia na warstwie wirtualizacji zbudowanie 

klastra rozległego VMware Metro Storage Cluster zabezpieczającego wszystkie działające w nim 

maszyny wirtualne mechanizmami VMware HA wspieranymi przez przełączenie zasobów dyskowych 

między ośrodkami. 

 

3.6. Sieć SAN 

Sieć SAN została zbudowana w oparciu o cztery  przełączniki  HP SN3000B 24/12 FC 

Switch. Każdy z tych przełączników pracuje pod kontrolą wspieranego przez firmę HP na 

chwile wdrożenia system operacyjnego FOS. 

 

 

 
 

Rys. 12. Widok przełącznika SAN HP SN3000B 
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3.6.1. Fizyczne segment sieci SAN 

 

Sieć SAN została oparta o dwa fizycznie odseparowane identyczne segmenty sieci nazwane 

umownie: Fabric A oraz Fabric B. Rozpięte są one na dwa ośrodki POK i ZOK. Ideę rozwiązania  

przedstawia poniższy rysunek. 

 

Fabric A

Fabric B

2 
*

 F
C

 8
G

b

Fabric A

Fabric B

2 
* 

FC
 8

G
b

6
 *

 F
C

 8
G

b

6 
*

 F
C

 8
G

b

6 
* 

FC
 8

G
b

Podstawowy Ośrodek Zapasowy Ośrodek

 
 

Rys. 13. Podział na fizyczne segmenty sieci SAN 

 
Połączenia urządzeń do sieci SAN są zbudowane symetrycznie do dwóch fizycznych segmentów, 

przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych portów FC i mechanizmów wielościeżkowości 

(multipath’ing) systemów operacyjnych w celu uzyskanie maksymalnej ochrony na wypadek awarii 

komponentu podsystemu dyskowego. 
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4. Usługi rekonfiguracyjne 

Zamawiający realizując zadania obsługi technicznej Systemu SI CPR zamierza uruchomić 

dodatkową formę wsparcia dla administratora Systemu, którym jest DT MSWiA w postaci możliwości 

zlecania Wykonawcy prac w ramach godzin rekonfiguracyjnych. 

Przedmiotem umowy dodatkowo jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usługi w postaci zlecanych na bieżąco zadań zwanych Zleceniami. Zlecenia dotyczyć będą usprawnień, 

Modyfikacji, zmian rekonfiguracyjnych. Zlecenia mają na celu dostosowanie wydajności Infrastruktury 

Sprzętowej do wymogów Aplikacji SI CPR i nie mogą być formą zapewniania ciągłości pracy Systemu. 

Jeśli w wyniku Zleceń powstanie Modyfikacja, podlega ona takiemu SLA jak pozostała część 

Infrastruktury Sprzętowej. 

Na podstawie Umowy Zamawiający zleci pisemnie w formie Zleceń wykonanie Usług Rekonfiguracji 

w wymiarze do 6800 (słownie: sześć tysięcy osiemset) godzin w okresie wskazanym w poniższej 

przedstawionym wymaganiu WKR.01. 

 

4.1. Wymagania w zakresie usług rekonfiguracyjnych 

Kod wymagania Opis wymagania 

WKR.01 

Zamawiający wymaga aby przedmiot Umowy z punktu 4 był realizowany 

przez Wykonawcę w okresie od dnia podpisania Umowy przez okres 48 

miesięcy lub do wyczerpania przyjętego w Umowie limitu godzin 

rekonfiguracyjnych lub do dnia zakończenia umowy w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

W 2018 r. Zamawiający wykorzysta nie więcej niż 1500 godzin. 

WKR.02 
Przedmiot Umowy w formie Zleceń będzie odbierany, co dwa miesiące 

poprzez podpisywanie Protokołu Odbioru Zlecenia przez Zamawiającego. 

WKR.03 

Protokół Odbioru Zleceń, podpisany bez uwag będzie stanowił podstawę 

wystawienia faktury przez Wykonawcę i dokonania płatności przez 

Zamawiającego 

WKR.04 

Wykonawca przyjmie do wiadomości, że System SI CPR może być 

rozwijany o kolejne funkcjonalności i nie będzie zgłaszał z tego tytułu 

zastrzeżeń podczas realizacji kolejnych Zleceń. Rozwój Systemu SI CPR 

będzie umożliwiał realizację kolejnych Zleceń na warunkach opisywanych 

każdorazowo przez Zamawiającego. 

WKR.05 
Przyjmuje się, że najmniejszą możliwą wielkością zlecenia będzie 

1 godzina. 

WKR.06 

W ramach Zleceń Wykonawca wykonywać będzie prace związane 

z rekonfiguracjami Systemu zgodnie z treścią Zlecenia. Zakres wykonania 

prac zostanie zdefiniowany każdorazowo. 
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4.2. Zakres usługi w ramach zleconych prac 
rekonfiguracyjnych 

 

Kod wymagania Opis wymagania 

WKZ.01 

Realizowanie przez Wykonawcę konsultacji technicznych dotyczących 

Systemu, w ramach których Wykonawca ma przedstawić wyniki analizy 

Zlecenia powierzonego przez Zamawiającego, sposobu rozwiązania, 

możliwości rozbudowy lub Modyfikacji w celu uzyskania funkcjonalności 

oczekiwanej przez Zamawiającego 

WKZ.02 

Dokonywanie zmian, usprawnień, Modyfikacji i zmian Dokumentacji, 

wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych 

do zmodyfikowanej Dokumentacji 

WKZ.03 

Analizę konfiguracji Infrastruktury Sprzętowej, zaproponowanie 

i wdrożenie rozwiązań mających na celu eliminację zidentyfikowanych 

błędów w celu zwiększenia wydajności Systemu 

WKZ.04 

Analizę stanu Oprogramowania Sprzętowego i doprowadzenie 

do wyrównania wersji aktualnie zainstalowanych z najnowszymi wersjami 

opublikowanymi przez producentów sprzętu 

WKZ.05 
Analizę zagrożeń jakie mogą wywołać modyfikacje w Infrastrukturze 

Sprzętowej prowadzone przez Zamawiającego w ramach innych umów. 

WKZ.06 
Plan rozwoju Systemu - przeprowadzenie analizy wydajnościowej 

Infrastruktury Sprzętowej przed i po wprowadzeniu Modyfikacji 

WKZ.07 Analizę logów generowanych przez urządzenia Systemu 

WKZ.08 

Przygotowywanie rekomendacji zmian i propozycji rozwiązań 

dla zapewnienia odpowiedniej pojemności / dostępności Systemu wraz 

z implementacją rozwiązań zatwierdzonych przez Zamawiającego 
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5. Usługi utrzymaniowe Infrastruktury Sprzętowej SI CPR 

Wykonawca będzie świadczył usługi utrzymaniowe dla Infrastruktury Sprzętowej SI CPR zgodnie 

z poniższymi wymaganiami przez 48 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

Kod wymagania Opis wymagania 

WUT.01 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu dostępności 

Infrastruktury Sprzętowej Systemu SI CPR w pełnej funkcjonalności 

na poziomie 99,9% dla Systemu (czas niedostępności w ciągu miesiąca to 

43 minuty i 50 sekund).  

WUT.02 

SLA Systemu liczone jest jako suma czasu trwania niedostępności Systemu 

SI CPR spowodowanej Awariami Krytycznymi, przy czym okna serwisowe 

związane z konserwacją /konfiguracją urządzeń nie podlegają 

uwzględnieniu w obliczaniu SLA (termin i zakres prac realizowanych 

w ramach okna serwisowego wymaga uzyskania przez Wykonawcę 

uprzedniej akceptacji Zamawiającego). Do czasu przestoju 

w dostępności Systemu nie wlicza się następujących zdarzeń: 

a) Braku dostępu do urządzeń zainstalowanych w Ośrodku 

Krajowym, mającym wpływ na pracę Systemu SI CPR 

spowodowany problemami z infrastrukturą sieciową będącą poza 

odpowiedzialnością Wykonawcy, chyba że wina w zakresie 

uzyskania dostępu leży po stronie Wykonawcy 

WUT.03 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie 

Infrastruktury Sprzętowej, zgodnie z SLA wskazanym w WUT.01 

WUT.04 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń Systemu SI CPR 

w następującym zakresie: 

d) usuwania Awarii sprzętu mających wpływ na ciągłość działania 

Systemu SI CPR, 

e) modyfikacji konfiguracji sprzętowej i programowej urządzeń 

Infrastruktury Sprzętowej, 

f) optymalizacji infrastruktury sprzętowej pod względem wydajności 

oraz dostępności Systemu SI CPR, 

WUT.05 

Wykonawca zapewni obsługę zgłaszanych przez Zamawiającego 

Incydentów w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu/365 

dni w roku, według następujących kategorii: 

e) Awaria Krytyczna, 

f) Awaria Niekrytyczna, 

g) Awaria Zwykła 
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WUT.06 

W celu zarządzania Incydentami Serwisowymi Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu, nie później niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy, dostęp 

do systemu do obsługi Incydentów Serwisowych wraz z procedurą 

zgłaszania Awarii. Za pomocą ww. systemu dokonywane będą zgłoszenia 

Incydentów Serwisowych, a także obsługa i monitorowanie realizacji 

Incydentów Serwisowych. Od systemu do obsługi Incydentów 

Serwisowych wymaga się aby: 

a) Pozwalał na określenie czasu zgłoszenia incydentu oraz czasu 

zmiany statusów ich realizacji z dokładnością co do sekundy, 

b) Pozwalał na generowanie zestawień incydentów z podziałem 

na kategorie Awarii, status realizacji incydentu, 

c) Pozwalał na monitorowanie czasu związanego z SLA 

dla poszczególnych Incydentów Serwisowych w odniesieniu 

do kategorii Awarii, 

d) Pozwalał na monitorowanie przebiegu realizacji Incydentu 

Serwisowego, 

e) Pozwalał na dodawanie do Incydentów Serwisowych załączników 

o rozmiarze co najmniej 100MB, 

f) Numeracja zgłaszanych Incydentów Serwisowych była 

chronologiczna, 

g) Przy zmianie statusu realizacji Incydentu Serwisowego 

przekazywał taką informację na wskazany przez Zamawiającego e-

mail, 

h) Pozwalał na zdefiniowanie co najmniej 15 kont użytkowników 

dla przedstawicieli Zamawiającego, za pośrednictwem których 

będzie możliwa realizacja zgłoszeń Incydentów Serwisowych 

WUT.07 

Wykonawca zapewni ponadto przyjęcie i obsługę Incydentów 

Serwisowych kierowanych przez Zamawiającego e-mailem lub 

telefonicznie na podane przez Wykonawcę adresy 

e-mail…………………….. oraz nr telefonu……………………... 

WUT.08 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania 

zgłoszenia Awarii, jednak nie później niż w ciągu 15 minut od otrzymania 

ww. zgłoszenia, zgodnie z procedurą zgłaszania Awarii (system do obsługi 

Incydentów Serwisowych, e-mail, telefon) 

WUT.09 

Usunięcie Awarii zostanie zakończone przywróceniem działania 

Urządzenia/Urządzeń sprzed powstania Awarii oraz potwierdzeniem przez 

Wykonawcę jej usunięcia w sposób zgodny z procedurą zgłaszania Awarii 

(system do obsługi Incydentów Serwisowych, e-mail, telefon) 

 

WUT.10 Wykonawca najpóźniej w 2 dni robocze po rozwiązaniu Incydentu 

Serwisowego przedstawi raport z tego Incydentu Serwisowego 
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(prezentujący co najmniej czasy przyjęcia zgłoszenia o Incydencie 

Serwisowym oraz rozwiązania Incydentu Serwisowego, a także przyczyny, 

sposoby rozwiązania i działania zapobiegające występowaniu Incydentu 

Serwisowego w przyszłości) 

WUT.11 

Jeżeli naprawa spowoduje nieaktualność przekazanej Dokumentacji, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (do siedziby Zamawiającego) 

uaktualnioną Dokumentację w ciągu 5 dni roboczych w formie  

elektronicznej na adres e-mail………………………….; 

WUT.12 
Wykonawca usunie Awarię Krytyczną w terminie zapewniającym 

dotrzymanie świadczenia usług zgodnie z SLA 

WUT.13 

Wykonawca usunie Awarię Niekrytyczną w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny od momentu zgłoszenia Awarii Niekrytycznej za pomocą systemu 

o którym mowa w wymogu WUT.06 lub pozostałymi kanałami zgłoszeń 

o których mowa w wymogu WUT.07 

WUT.14 

Wykonawca usunie Awarię Zwykłą w terminie nie dłuższym niż 48 godzin 

od momentu zgłoszenia Awarii Zwykłej za pomocą systemu, o którym 

mowa w wymogu WUT.06 lub pozostałymi kanałami zgłoszeń o których 

mowa w wymogu WUT.07 

WUT.15 

Wykonawca, w przypadku prac planowanych, zgłosi Zamawiającemu  

zamiar ich prowadzenia z wyprzedzeniem 7 dni roboczych. Potwierdzenie 

wyrażenia zgody lub brak zgody na wykonanie ww. prac powinno nastąpić 

w terminie 2 dni roboczych 

WUT.16 

Przez usunięcie Awarii rozumie się przywrócenie funkcjonalności Systemu 

sprzed Awarii albo wykonanie procedury obejścia zaistniałych Awarii bez 

przywrócenia funkcjonalności Systemu sprzed Awarii, pod warunkiem, 

że na przedstawioną przez Wykonawcę propozycję wykonania procedury 

obejścia Zamawiający wyrazi zgodę 

WUT.17 

Świadczenie usługi utrzymania obejmuje również wykonanie przez 

Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem 

pierwotnego stanu Infrastruktury Sprzętowej (sprzed Awarii) 

WUT.18 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających 

z świadczenia usług utrzymania, o których mowa w niniejszym ustępie, 

w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego. W przypadku, 

gdy dokonanie usunięcia Awarii wiąże się z ryzykiem utraty danych, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w celu 

wykonania kopii bezpieczeństwa przez Zamawiającego. Wykonawca 

określi także sposób wykonania kopii danych po konsultacji 

z Zamawiającym, tak by zminimalizować możliwość utraty danych 

 

WUT.19 
Zamawiający udostępni Wykonawcy, na potrzeby świadczenia usług 

wszelką Dokumentację Systemu których jest właścicielem 
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WUT.20 

Wykonawca zapewni miesięczne raporty ze współpracy z Zamawiającym 

w formie wymaganej przez Zamawiającego, w których będą omówione 

(przedstawione) m.in. poniższe zagadnienia: 

a) proces usuwania Awarii zgłoszonych Wykonawcy, spowodowanych 

Incydentami – raport powinien zawierać co najmniej: 

 datę usunięcia Awarii, 

 szczegółowy opis wprowadzonych zmian i przyjętych 

rozwiązań wraz z wskazaniem numeru Incydentu Serwisowego 

zarejestrowanego w dedykowanym systemie obsługi 

Incydentów Serwisowych, o którym mowa w wymaganiu 

WUT.06, 

b) proces wgrywania korekt Oprogramowania Sprzętowego – raport 

powinien zawierać co najmniej: 

 datę wdrożenia nowej wersji Oprogramowania Sprzętowego, 

 numer wersji Oprogramowania Sprzętowego, 

 szczegółowy opis wprowadzonych zmian i przyjętych 

rozwiązań wraz z wskazaniem numeru Incydentu Serwisowego 

zarejestrowanego w dedykowanym systemie obsługi 

Incydentów Serwisowych, o którym mowa wymaganiu WUT.06 

WUT.22 

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Awarii, w tym także w razie 

niespełnienia deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji 

użytkowych Oprogramowania Sprzętowego wynikających z Dokumentacji 

określonej w OPZ 

WUT.23  

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wykrytych Awarii mających 

wpływ na ciągłość działania Systemu SI CPR. Jeśli Awaria zostanie 

wykryty poza obszarem objętym Umową Wykonawca zobowiązany 

jest do wskazania Zamawiającemu elementu generującego Awarię wraz 

z uzasadnieniem w postaci logów wskazujących jednoznacznie na 

przyczynę Awarii lub wskazujących współpracujący podsystem, który 

tę Awarię generuje 

WUT.24 

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o stanie 

Infrastruktury Sprzętowej potencjalnie mogącym prowadzić 

do niespełnienia parametrów jej dostępności i pojemności z wyprzedzeniem 

co najmniej 6-miesięcznym 

WUT.25 

Wykonawca zobowiązuje się do prognozowania obciążenia Infrastruktury 

Sprzętowej oraz planowania dostępności i pojemności jej elementów, 

utrzymywanie planów dostępności i pojemności Infrastruktury Sprzętowej, 

zarządzanie ryzykiem powstania niedostępności elementów Infrastruktury 

Sprzętowej, która może przełożyć się na niedostępność usług świadczonych 

w oparciu o tą Infrastrukturę Sprzętową 

WUT.26 
Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu 

zapobieganie przeciążenia Infrastruktury Sprzętowej 
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WUT.27 
Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnej aktualizacji 

procedur utrzymaniowych i eksploatacyjnych Infrastruktury Sprzętowej 

WUT.28 

Wykonawca zobowiązuje się do ciągłej weryfikacji wersji 

Oprogramowania Sprzętowego i w przypadku stwierdzenia jego 

nieaktualności przeprowadzenie aktualizacji tego Oprogramowania  

WUT.29 

Wykonawca w ramach realizacji umowy w zakresie Infrastruktury 

Sprzętowej zobowiązany jest do zapewnienia „stock’u” serwisowego 

lub zapewnienia serwisu pogwarancyjnego producenta. Ewentualna 

wymiana uszkodzonego urządzenia musi być zrealizowana w sposób 

zapewniający dotrzymanie czasów SLA, jednak nie może być wykonana 

później niż 3 dni robocze po zdiagnozowaniu usterki 

WUT.30 

Dwukrotne wystąpienie konieczności dokonania naprawy tego samego 

Komponentu  w okresie realizacji Umowy obliguje Wykonawcę do jego 

wymiany na nowe, wolne od wad, spełniające te same parametry i zgodne 

funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem w terminie 14 dni od chwili 

ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. 

WUT.31 

Wykonawca w ramach realizacji umowy w zakresie Infrastruktury 

Sprzętowej zapewni dostarczenie części zamiennych lub całego urządzenia 

zastępczego na czas naprawy do miejsca eksploatacji urządzenia w sposób 

zapewniający dotrzymanie czasów SLA, jednak nie może być wykonane 

później niż 3 dni robocze po zdiagnozowaniu usterki. 

WUT.32 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania oraz 

uruchomienia urządzenia zastępczego o parametrach takich samych bądź 

lepszych od uszkodzonego sprzętu w sposób zapewniający dotrzymanie 

czasów SLA, jednak nie może być wykonane później niż 3 dni robocze po 

zdiagnozowaniu usterki. W przypadku nie naprawienia uszkodzonego 

sprzętu w terminie 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, 

urządzenie zastępcze przechodzi na własność Zamawiającego 

WUT.33 

Wykonawca w ramach realizacji umowy w zakresie Infrastruktury 

Sprzętowej zobowiązany jest do świadczenia usług utrzymania miejscu 

pracy urządzenia z kwalifikowaną diagnostyką i obsługą naprawczą. 

Świadczenie usługi powinno zagwarantować wykonanie kompleksowej 

naprawy sprzętu przez Wykonawcę wraz z przywróceniem jego pełnego 

funkcjonowania. W przypadku awarii dysku twardego (HDD/SSD) i 

potrzeby jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje własnością 

Zamawiającego 

WUT.34 

Wykonawca w ramach realizacji umowy, aby móc wywiązać się z 

WUT.28, zobowiązany jest do zapewnienia sobie dostępu u producenta 

sprzętu do wyższych wersji (updaty/upgrady), patchy i programów korekcji 

błędów Oprogramowania Sprzętowego 
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6. Ograniczenia 

OST 112 

System pracuje w ramach sieci strukturalnej OST112, która jest siecią wewnętrzną, stworzoną na 

potrzeby łączności obsługi wywołań alarmowych oraz komunikacji miedzy instytucjami 

odpowiedzialnymi za ratownictwo i porządek publiczny. Dostęp do sieci OST 112 zostanie zapewniony 

(na okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zapewnienia przez Zamawiającego 

dostępu do Systemu na poziomie administracyjnym) za pośrednictwem szyfrowanego połączenia VPN. 

Aby uzyskać dostęp Wykonawca zobowiązany jest , w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy, złożyć wniosek do Zamawiającego, który w imieniu Wykonawcy występuje o uzyskanie 

przedmiotowego dostępu do administratora sieci OST 112. 

Po uzyskaniu dostępu do sieci OST112, za pośrednictwem szyfrowanego połączenia VPN Wykonawca 

do 50 dni kalendarzowych, licząc od dnia zapewnienia przez Zamawiającego dostępu do Systemu na 

poziomie administracyjnym (za pośrednictwem szyfrowanego połączenia VPN), ma obowiązek: 

a) zestawić łącze pomiędzy punktem styku w lokalizacji przy ul. Batorego 5 w Warszawie, a 

miejscem świadczenia przez siebie usługi, 

b) dostarczyć, na własny koszt, do lokalizacji przy ul. Batorego 5 w Warszawie niezbędne 

urządzenia umożliwiające zestawienie łącza (takie jak np. router, switch, firewall). 

Szczegóły techniczne dotyczące rodzaju urządzeń i ich warunków podłączenia zostaną doprecyzowane 

przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w trakcie trwania umowy dostarczone przez niego 

urządzenia, będą administrowane przez Zamawiającego, a po zakończeniu umowy Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich odbioru na własny koszt. 

 

7. Załączniki 

Załącznik nr 1. Dokumentacja Powykonawcza 

Załącznik nr 2. Procedury Postępowania w przypadku awarii Systemu SI CPR 
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Załącznik nr 3 do UMOWY nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 

 

MSWiA PROTOKÓŁ ODBIORU ZLECEŃ  

 Umowa nr........................... na ………………………. Nr:  

Data utworzenia:  

 

 

Miejsce dokonania 

odbioru: 
Radom 

Data dokonania 

odbioru: 
 

 

Przedstawiciel ze strony Wykonawcy  

(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres Wykonawcy 

  

Przedstawiciel ze strony Zamawiającego  

(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 SP-Minister SWiA 

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 

 

Zgodnie z Umową nr…………………. na …………………….Strony potwierdzają wykonanie 

niżej wymienionego zakresu przedmiotu Umowy: 

 

 

Potwierdzenie kompletności usługi: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………. 

 

Lp. Opis Zlecenia 

Data 

wykonania 

Zlecenia 

Liczba 

godzin 

rekonfigura

cyjnych  

Wartość Uwagi 
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Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej usługi z parametrami/funkcjonalnością 

zaoferowaną w analizie Zlecenia: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia …………………………………….. 

 

 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia …………………………………….. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Podpisy 

 

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

   

 

     (Przedstawiciel  Zamawiającego)       (Przedstawiciel Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do UMOWY nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 

 

Miesięczny protokołu odbioru usługi 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

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

 

Data dokonania odbioru:  

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

 

Ze strony Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres)  (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

…………………………………….               

………………………..……….……………………… 

 (nazwa i adres)              (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr …………….. z dnia ………. jest: 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

dostawy/usługi 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Nr 

seryjny 
Wartość 

Dokumentacja 

techniczna/instrukcja 

obsługi/świadectwo 

jakości 

Uwagi 

       

 

 

 

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………............................................ 

................................................................................................................................................  
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Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z 

parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia ……………………...........................……………….................. 

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

.........  

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

 Wykonane zgodnie z umową* 

 Nie wykonane zgodnie z umową* – zastrzeżenia ………………....................................  

 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia  …………………………………….....................................  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Podpisy 

……………………………………                              …………………………………       

  (Przedstawiciel Zamawiającego)                     (Przedstawiciel Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do UMOWY nr BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018 

 

 

WYKAZ 

Osób skierowanych do realizacji zamówienia (kopia z oferty Wykonawcy) 

 

 

 

 

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

   

(miejscowość data)                   (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

 

 


