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1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie środowiska Laboratorium
Analiz Ataków Cybernetycznych CyberSecLab, zwanego dalej „Środowiskiem CyberSecLab”
albo „CyberSecLab”, wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego
prawidłowego funkcjonowania obejmującą infrastrukturę zabezpieczeń, analizy, sieciową,
serwerową oraz składowania. Niniejsza specyfikacja nie podlega interpretacji. Parametry
zamawianych urządzeń oraz oprogramowania środowiska CyberSecLab zostały tak dobrane,
aby można było w nim realizować specyficzne i niszowe zadania wynikające z przeznaczenia
Laboratorium. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne,
nieprecyzyjne lub niewłaściwe, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem
oferty. Wykonawca ma także możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji
środowiska CyberSecLab: Wojskowy Instytut Łączności, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze
Południowe po wcześniejszym ustaleniu terminu wizji.
1.2
Dokładny opis techniczny środowiska sprzętowo - programowego na potrzeby budowy
laboratorium CyberSecLab został zawarty w zał. Nr 3 do SIWZ.
1.3
Środowisko CyberSecLab wraz z niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą musi być
dostarczone, zainstalowane i uruchomione, na koszt Wykonawcy, w budynku Zamawiającego,
zlokalizowanym w Zegrzu Południowym przy ulicy Warszawskiej 22A.
1.4
Miejscem instalacji środowiska CyberSecLab oraz części infrastruktury towarzyszącej będzie
serwerownia CyberSecLab:
1.4.1
Na potrzeby instalacji serwerów obliczeniowych środowiska CyberSecLab zostaną
przygotowane 4 szafy teleinformatyczne zabudowane w technologii zimnego korytarza
oraz 1 szafa telekomunikacyjna.
1.4.2
Na potrzeby instalacji serwerów usługowych środowiska CyberSecLab Zamawiający
przygotuje szafę teleinformatyczną w serwerowni CyberSecLab.
1.5
Jeżeli zrealizowanie funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego wymaga zakupu
dodatkowych licencji oprogramowania, należy licencje te dostarczyć, chyba że Zamawiający
wprost specyfikuje brak takiej konieczności.
1.6
Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.
1.7
Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z
oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację
uprawnień gwarancyjnych.
1.8
Wszystkie dostarczane elementy środowiska CyberSecLab będą pracować w trybie ciągłym:
przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i muszą zapewniać wydajną, stabilną i nieprzerwaną
pracę pod maksymalnym obciążeniem wszystkich podzespołów (procesory, pamięć, interfejsy
sieciowe, itd.).
1.9
Opis wymagań dla poszczególnych komponentów sprzętowych podano w Zadaniach:
1.9.1
Zadanie 1 - dla obszaru zabezpieczeń oraz sieci LAN,
1.9.2
Zadanie 2 - dla obszaru obliczeń oraz składowania danych,
1.9.3
Zadanie 3 - dla obszaru usługowego.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1.10.1 opracowania niezbędnych projektów wdrożeniowych,
1.10.2 dostawy, instalacji i uruchomienia wszystkich elementów składowych środowiska,
1.10.3 wykonania niezbędnych instalacji technicznych,
1.10.4 dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
1.10.5 przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanej
infrastruktury.
1.11 Każdy z projektów wdrożeniowych przedstawionych przez Wykonawcę do realizacji wymaga
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Procedura uzgodnienia projektów nie pociąga
za sobą żadnych skutków w postaci przeniesienia na Zamawiającego jakiejkolwiek
1.1
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1.12

1.13
1.14
1.15

odpowiedzialności za projekty. Wszystkie projekty muszą uwzględniać wszelkie ograniczenia,
jakie wynikają z lokalizacji i działania już istniejących w budynku instalacji technicznych.
Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru przeniesie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do projektów i dokumentacji powykonawczej, wraz z zezwoleniem
na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić
wszelkie prace wdrożeniowe tak, aby zapewnić właściwe i ciągłe działanie nie tylko
dostarczanego środowiska CyberSecLab wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, ale
również aktualnie eksploatowanych systemów w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia.
Dostarczany sprzęt posiada deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE, zgodnie z
dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla
wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej i będzie oznaczony znakiem
CE.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku Nr 3 do SIWZ.
Wymagany okres gwarancji: minimum 60 miesięcy.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery
B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci
cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i
usług teleinformatycznych, Projekt Nr POIG 02.03.00-14-106/13 pt. "Laboratorium Analiz
Ataków Cybernetycznych”.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
2.1.

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 5 grudnia
2015 r.
Wymagany termin dostawy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia: maksymalnie do 31
października 2015 r.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr
3 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp, przewiduje możliwość udzielenia
zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą
Wykonawca powierzy Podwykonawcom, Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie
rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcom.
Zamawiający określa w tej specyfikacji cechy minimalne. Wykonawca może dostarczyć
komponenty o cechach lepszych, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności.
Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać:
3.8.1
„Formularz ofertowy” stanowiący zał. Nr 1 do SIWZ.
3.8.2
„Formularz techniczno-cenowy” stanowiący zał. Nr 3A do SIWZ.
3.8.3
„Specyfikacja techniczna przedmiotu oferowanego” stanowiąca zał. Nr 3B do SIWZ z
opisem elementów dostawy i sposobu spełnienia postawionych wymagań.
3.8.4
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych
dokumentów.
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3.8.5
3.8.6
3.8.7

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów.
Inne oświadczenia i dokumenty, w formie oryginału lub kserokopii wymienione w pkt 5
SIWZ.
Oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy
wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się
załączyć kopię przelewu. Brak w ofercie kopii przelewu nie będzie podstawą do
odrzucenia oferty. Natomiast brak wniesienia wadium w terminie będzie skutkowało
wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

Oferta w uzupełnieniu punktu 3.8.3 może zawierać dokumenty dotyczące oferowanych
elementów dostawy, w tym:
- materiały informacyjne typu karty reklamowe, karty charakterystyki itp. zawierające dane
techniczne umożliwiające jednoznaczną ocenę proponowanego asortymentu,
- wyniki testów wydajnościowych dla oferowanych procesorów i akceleratorów graficznych
GPU wraz z opisem środowiska testowego.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.
3.15.

3.16.

Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium
na koncie Zamawiającego do dnia i godziny upływu terminu składania ofert
określonego w pkt. 12.2 SIWZ. Datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto
Zamawiającego a nie data złożenia przelewu.
„Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, zał. Nr 3A do
SIWZ oraz zał. Nr 3B do SIWZ i „Oświadczenia” winny być sporządzone przez Wykonawcę
ściśle według postanowień SIWZ i winny być podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w
miejscach wskazanych we wzorach (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i
czytelny podpis) oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do SIWZ, winny
być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale
pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru
Zamawiającego.
Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y)
upełnomocniającą(e) (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis).
Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
Złożenie kopii pełnomocnictwa notarialnego poświadczonego samodzielnie przez
pełnomocnika nie jest wystarczające i skutkuje wezwaniem do jego uzupełnienia. Zgodnie z
przepisami pełnomocnik do odwołania winien przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem
mocodawcy (oryginał) lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię) - art. 89 Kpc. Poświadczenie za zgodność odpisu z oryginałem dokonuje
notariusz (art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie).
Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za zgodność z
oryginałem” oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę (pieczątka imienna oraz
podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis).
Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym atramentem.
Oferta musi być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób zapobiegający możliwości
zmiany jej zawartości.
Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
3.16.1 posiadać oznaczenie: „Oferta na dostawę i instalację superkomputera, macierzy,
urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu OpenStack i CEPH", Nr sprawy
ZP/06/15/CyberSecLab nie otwierać przed dniem 03.08.2015.r. godz. 11:00;
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3.17.

3.18.
3.19.
3.20.
3.21.

3.22.

3.23.

3.16.2 opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy
(wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
3.16.3 zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, oraz złoży zamienną
ofertę oznaczoną jak w pkt 3.16 SIWZ oraz dodatkowo podpisaną „zmiana” lub
„wycofanie”.
Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
terminie składania ofert.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty
oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę
przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym
napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAC” oraz dołączyć
uzasadnienie objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca nie
wykaże w ofercie, że zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni część
utajnioną.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
przedstawi dokumenty zawierające dane/informacje w innych walutach niż określono w SIWZ,
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie
opublikowany średni kurs walut NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólnie:
3.23.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki
cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia).
3.23.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić
pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi mieć formę
pisemną.
3.23.3 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3.23.4 Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
3.23.5 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została
wybrana przed zawarciem umowy Wykonawcy zobowiązani są przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę pomiędzy Wykonawcami.

4. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
4.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
4.1.1

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 4.1.2 jeżeli Wykonawca:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- wykonał co najmniej jedną dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych i ochrony sieci o
wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto;
- wykonał co najmniej jedną dostawę i wdrożenie serwerów, macierzy o wartości minimum
4.000.000,00 zł brutto;
- wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu wirtualizacji, serwerów i
macierzy o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto;
oraz załączy dokument/y potwierdzający/e, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
lub
- wykonał co najmniej dwie dostawy obejmujące swym zakresem dostawę odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia tj. dostawę wraz z wdrożeniem serwerów, macierzy, urządzeń
sieciowych, urządzeń ochrony sieci oraz systemu wirtualizacji o wartości nie mniejszej
niż 3 000 000,00 zł brutto każda
oraz załączy dokument/y potwierdzający/e, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
lub
- wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą swym zakresem dostawę odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia tj. dostawę wraz z wdrożeniem serwerów, macierzy, urządzeń
sieciowych, urządzeń ochrony sieci oraz systemu wirtualizacji o wartości nie mniejszej
niż 6 000 000,00 zł brutto każda
oraz załączy dokument/y potwierdzający/e, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
4.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego, w pkt. 4.1.4 jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi
wykonać zamówienie, tj. posiadającymi następujące lub równoważne doświadczenie i
kwalifikacje:
a)

b)

jednym kierownikiem projektu: odpowiedzialnym za prowadzenie całego projektu. Dla
potwierdzenia kompetencji wymagane jest, by osoba ta była certyfikowana przynajmniej z
jednej z metodyk prowadzenia projektu: TenStep - Project Manager (TSPM), Prince2,
PMI Project Management Professional, PMI Certified Associate in Project Management.
jednym architektem: odpowiedzialnym za zaprojektowanie architektury sieciowej
posiadającym certyfikat inżyniera sieciowego oferowanych przełączników sieciowych.
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c)

d)

jednym architektem odpowiedzialnym za przeprowadzenie warsztatów, zaprojektowanie i
implementację środowiska usługowego OpenStack obejmującego wszystkie komponenty
w zakresie danego zadania, posiadającym minimum jeden z certyfikatów:
- Red Hat Certified Architect: Cloud
- Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack
- OpenStack Administrator - professional level
- Rackspace Certified Technician for OpenStack
jednym architektem odpowiedzialnym za zaprojektowanie, wdrożenie i migrację aktualnie
posiadanego środowiska IT do nowego środowiska usługowego dostarczonego w
ramach tego postępowania.

Wszyscy wskazani Architekci muszą brać udział we wdrożeniu na miejscu w siedzibie
Zamawiającego oraz być osobami kontaktowymi w zakresie odpowiadających im zadań.
Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pozostałe osoby biorące udział we
wdrożeniu, muszą być certyfikowane w swoim zakresie prac lub posiadać potwierdzenie
producenta oferowanych rozwiązań o wymaganych kompetencjach np.: 1 osoba - Ważny
certyfikat VCP5 lub VCP6, 1 osoba - MCSE: Server Infrastructure, 1 osoba - MCSE:
Messaging, co Wykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty.
4.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4.2

4.3

4.4

4.5

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp łącznie. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia określony w pkt. 4.1.2,
zostanie uznany za spełniony gdy przynajmniej jeden wykonawca wykaże że posiada
wymagane doświadczenie (t.j. wykonał 2 dostawy) – w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia nie posiadają wymaganego doświadczenia mogą
polegać na doświadczeniu podmiotów trzecich z wyznaczeniem, że doświadczenie podmiotu
trzeciego musi być co najmniej takie jak wymagane w tym punkcie SIWZ (t.j. należy wesprzeć
się podmiotem trzecim, który zrealizował co najmniej 2 dostawy).
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.– zał. Nr 2B do SIWZ.
Odwołanie się do zasobów innych podmiotów jest dopuszczalne pod warunkiem, że
Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 24 ust. 2 pkt. 5.
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4.6

4.7

4.8

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Podstawą oceny spełnienia warunków będą informacje zawarte w dokumentach oraz
oświadczeniach składanych przez Wykonawców.

5. WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WW. WARUNKÓW ZŁOŻONE PRZEZ
WYKONAWCĘ.
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania określony został powyżej – Wykonawca powinien złożyć:
5.1

5.2

5.3

5.4

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych stanowiące zał. Nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez
konsorcjum, oświadczenie wspólne składa konsorcjum (Oświadczenie podpisać winien każdy
z podmiotów występujących wspólnie, łącznie z liderem konsorcjum).
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami - wzór zał. Nr 7do SIWZ.
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zał. Nr 5 do
SIWZ.
Podstawowymi dowodami są:
- poświadczenia pochodzące od wystawcy dokumentu niebędącego Wykonawcą określające
prawidłowość wykonanych dostaw, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert;
- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, może złożyć oświadczenie o należytym wykonaniu dostaw.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w
wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
wymienionych dowodów.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, stosowanie do uprawnień wynikających
z treści art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zał. Nr 2B do SIWZ.
5.4.1 Zobowiązanie, o którym mowa wyżej (lub inny dowód na okoliczności dysponowania
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiany przez Wykonawcę)
zawierać musi następujące informacje:
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a)
b)
c)
d)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
5.5

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy stanowiące zał. Nr 2A do SIWZ.
5.6 Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
5.8 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert.
Podmioty zbiorowe wyszczególnione zostały w art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). Do podmiotu zbiorowego zalicza się również
osobowe spółki handlowe, w tym spółki jawne.
5.9 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5.10 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że
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.
5.11 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do
nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8,10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5.12 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.7, 5.9, 5.11 SIWZ, składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
5.12.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.12.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
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organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
5.12.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.13 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w o których mowa w pkt 5.8, 5.10 składa
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy Pz, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert .
5.14 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa :w pkt 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące
dokumenty:
5.15 Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, z późn. zm.) składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, a jeżeli nie należy do takiej grupy składa informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał. Nr 2C do SIWZ.
Dokumenty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie:
5.16 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5.5, 5.7, 5.8, 5.9,
5.10, 5.11.
Dokument o którym mowa w pkt 5.16 (lista podmiotów należących do grupy kapitałowej lub
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej) dotyczyć musi każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pozostałe dokumenty traktowane będą ja wspólne.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
6.1.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na
czas związania ofertą, wadium w wysokości: – 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) przed
upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 03.08.2015r. do godz. 11:00.
6.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
6.2.1 w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Wojskowego Instytutu Łączności
ING Bank Śląski S.A. nr 89 1050 1012 1000 0023 5787 1413 z dopiskiem „Dostawa
i instalacja superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie
systemu OpenStack i CEPH". Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza
obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej
wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a
nie data złożenia przelewu.
6.2.2 w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych
– dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.
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6.3. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie lub
formie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.
6.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
6.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
6.6. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium na pisemny wniosek Wykonawcy
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
6.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
6.10.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
6.10.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6.10.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
7. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
7.1.

7.2

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich znaczeniem:
7.1.1 90 pkt - cena
Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem:
{Cn : Cb) x 90}
gdzie:
Cn – to najniższa oferowana cena netto,
Cb – to cena netto badanej oferty.
Największą liczbą punktów otrzyma oferta z najniższa ceną.
7.1.2 1 pkt. - za każdy dodatkowo dostarczony Serwer Obliczeniowy typu A wg
oferty, jednak nie więcej niż 10 pkt za wszystkie zaoferowane dodatkowo
serwery typu A (tj. za 10 i więcej sztuk)
Ilość dodatkowo dostarczanych Serwerów obliczeniowych typu A należy podać w
„Formularzu ofertowym” (zał. Nr 1 do SIWZ).
Opis oceny kryteriów:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
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wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt =
100%):
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową
ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową sumę
uzyskanych punktów.
8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
8.1

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

W „Formularzu ofertowym” (zał. Nr 1 do SIWZ) należy podać w PLN cenę netto, stawkę
podatku VAT, wartość VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym „Formularzem
techniczno-cenowym” (zał. Nr 3A do SIWZ).
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku wraz z
naliczonym podatkiem VAT (brutto).
Cena winna być obliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych (bez podatku VAT)
asortymentu i jego ilości podanych w zał. nr 3A. Od tak wyliczonej kwoty należy
policzyć należy podatek VAT i podać cenę wraz z podatkiem VAT za całe zamówienie w
formularzu ofertowym.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich
(PLN).
Podana w formularzu ofertowym cena obejmować musi wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia tj. dostawę sprzętu, koszty transportu i ubezpieczenia, załadunek i
wyładunek, instalacje sprzętu oraz koszty niezbędnej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami
SIWZ.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwpsólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
9.1
9.2

W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z p. Edytą Żelazko.
W sprawie dotyczącej przedmiotu zamówienia należy porozumiewać się z p. Joanną Śliwą
oraz z p. Bartoszem Jasiulem.

10. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

10.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
10.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień treści SIWZ, gdy Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego o nie, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert, określonego w pkt 12.2 SIWZ, tj. do dnia
11.07.2015 r.
10.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2 SIWZ, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 10.2 SIWZ.
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10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.
10.6. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
10.7. W przypadku, kiedy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
10.9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
10.10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,
z którego została pobrana, w terminie do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam
są:
10.10.1 wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany
terminu składania ofert;
10.10.2 kopie wniesionych odwołań jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub
postanowień SIWZ, z jednoczesnym wezwaniem wykonawców do wzięcia
udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku ich wniesienia.
11. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
11.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
11.2. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
11.2.1 pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Wojskowy Instytut Łączności,
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze.
a) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania oraz
potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego
11.2.2 drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wil.waw.pl lub faksem na
nr 261 885 589.
a) zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia
i zmiany treści SIWZ, wyjaśnienia treści złożonych ofert, wezwania oraz
pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie
wymienione powyżej.
11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa w pkt 11.1
SIWZ, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
11.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią.
11.5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem lub drogą
elektroniczną, w związku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY.
12.1. Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt. 3.16 w zamkniętej kopercie należy:
12.1.1 przesłać na adres Zamawiającego: Wojskowy Instytut Łączności, ul. Warszawska
22A, 05-130 Zegrze, z dopiskiem „Oferta na dostawę i instalację
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superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu
OpenStack i CEPH" nr sprawy ZP/06/15/CYBERSECLAB, z terminem doręczenia
określonym w pkt 12.2 SIWZ,
12.1.2 lub złożyć w KANCELARII JAWNEJ Wojskowego Instytutu Łączności w terminie
doręczenia określonym w pkt 12.2 SIWZ
12.2. Termin składania ofert upływa dnia 03.08.2015 o godz. 11:00
12.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 12.2 SIWZ zostanie
zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
13.4. Nie wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 13.2 i 13.3 SIWZ, powoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. OTWARCIE, BADANIE I OCENA OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 03.08.2015 r. o godz.11:30w siedzibie Wojskowego
Instytutu Łączności ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze sala 101.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny,
liczby oferowanych dodatkowo Serwerów Obliczeniowych typu A terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te
odnotowywane będą w protokole postępowania.
14.4. Informacje, o których mowa w pkt 14.2 i 14.3 SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14.5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści.
14.6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
14.8. O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert (-y), wyborze oferty najkorzystniejszej oraz
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający poinformuje niezwłocznie
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Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (złożyli oferty) podając informacje
zgodne z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
15. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.
15.1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli:
15.1.1 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
15.1.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
15.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
15.1.4 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
15.2.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając jednocześnie informacje na
własnej stronie internetowej, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,
15.2.2 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert, podając, uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
16

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 7 SIWZ, tj. który
uzyskał największą liczbę punktów.
16.2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu oraz zamieści
informację na stronie internetowej Zamawiającego.
16.3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 albo 15
dni zgodnie z zapisami art. 94 ust 1 pkt 2, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta.
16.4. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę
wybrano, podając miejsce i termin zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem umowy
(zał. Nr 4 SIWZ).
16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
16.6. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający
przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą,
a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej
ofercie.
16.7. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23
ust.1 ustawy Pzp) – Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy
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w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
16.8. O zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
16.9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
16.9.1 wykaz podwykonawców obejmujący nazwę podwykonawcy oraz zakres powierzonych
mu prac,
16.9.2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
umowę regulującą współpracę pomiędzy Wykonawcami.
16.10 Uchylanie się od przedstawienia Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów traktowane
będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację przedmiotu
zamówienia ze wszelkimi tego konsekwencjami.
17.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

17.1 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny wskazanej w ofercie.
17.2 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczenia bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1804)
17.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w innych formach.
17.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A. nr 89 1050 1012 1000 0023 5787 1413, Wojskowy Instytut łączności
im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe
z dopiskiem „Zabezpieczenie – „Dostawa i instalacja superkomputera, macierzy,
urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu OpenStack i CEPH" - nr sprawy ZP-06-15CyberSecLab”.
17.5 Zabezpieczenie wnoszone w formach określonych w pkt 17.2 b-e wystawia się na: Wojskowy
Instytut Łączności im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO, ul. Warszawska 22A, 05-130
Zegrze Południowe, NIP 524 030 70 48, REGON 010099060.
17.6 Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązania gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na
pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W
dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
przez beneficjenta dodatkowych warunków. W przypadku przedłożenia dokumentu gwarancji
lub poręczenia nie zawierającego wymienionych elementów, bądź posiadającego jakiekolwiek
dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
17.7 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych
w projekcie umowy.
17.8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zabezpieczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.9 Zamawiający jest upoważniony do wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w celu pokrycia swoich ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, a w szczególności kar umownych określonych w projekcie
umowy.
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17.10 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
18.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.

18.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
18.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następującej sytuacji:
18.2.1 Strony ustalają możliwość zmiany modeli urządzeń, wyposażenia i materiałów
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy, pod warunkiem:
a) zastąpienia ich nowocześniejszym asortymentem o lepszych rozwiązaniach i
parametrach techniczno-eksploatacyjnych, korzystniejszych dla Zamawiającego;
b) koniecznością ich zmiany, spowodowaną przyczynami technicznymi, których nie
można było przewidzieć przed podpisaniem niniejszej umowy.
18.2.2 Zmiany do umowy nie mogą powodować:
a) wzrostu ceny netto całości zamówienia, a także cen jednostkowych netto;
b) terminu wykonania zamówienia;
18.2.3 Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego
producenta, o lepszych parametrach technicznych, korzystniejszych dla
Zamawiającego.
18.2.4 Zmiany muszą być dokonane z zachowaniem formy pisemnej poprzez podpisanie
aneksu do umowy.
18.2.5 Podstawą dokonania zmian określonych w pkt. 18.1.1 jest pisemne oświadczenie
Wykonawcy, zawierające merytoryczne uzasadnienie konieczności tychże zmian,
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego
19 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
19.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
19.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
19.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
19.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
19.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
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19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12
19.13
19.14

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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w
art. 27 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
19.10.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
19.10.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy
Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

Załączniki:
Nr 1 – Formularz ofertowy
Nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr 2A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Nr 2B - Zobowiązanie innych podmiotów
Nr 2C - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Nr 3A – Formularz techniczno-cenowy
Nr 4 – Projekt umowy
Nr 5 – Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw/usług
Nr 6 - Wykaz osób
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Zał. Nr 1 do SIWZ
...................................., dnia.................r.
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA
FIRMY:___________________________________________________________________________

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:
______ - ______ , ________________________________ , _______________________________
________________________________________________
,
_________________________________________________
Zarejestrowana w__________________________________ul.___________________________ pod
Nr________________
Internet: http:// __________________________________ pl
______________@______________________

E-mail:

numer kierunkowy: ___________
tel.________________________________ faks_______________________________________
Do:
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze
W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego
nieograniczonego organizowanego przez Wojskowy Instytut Łączności na:

w

trybie

przetargu

„Dostawa i instalacja superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu
OpenStack i CEPH",
nr sprawy ZP/06/15/CYBERSECLAB
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ
za cenę netto:......................................zł (słownie:.............................................................................
.......................................................................................................................................................zł)
po doliczeniu podatku VAT.........%, w wysokości...........................................................................zł
za cenę brutto......................................zł (słownie:..........................................................................
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.......................................................................................................................................................zł)
zgodnie z warunkami umowy oraz załączonym „Formularzem techniczno-cenowym”:
2.

Zamówienie wykonamy maksymalnie w terminie do ………………………………… w tym dostawę
sprzętu będącego przedmiotem zamówienia nastąpi maksymalnie do ………………………………

3.

Oferujemy dostarczenie dodatkowo ….. sztuk (słownie: ………………………………… sztuk)
Serwerów Obliczeniowych typu A.

4.

Zgadzamy się na termin płatności 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

6.

Udzielamy gwarancji zgodnie z zapisami w Specyfikacji technicznej przedmiotu oferowanego zał
nr …………… do oferty.

7.

Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz z projektem umowy załączonym do SIWZ i
akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.

Wadium w kwocie................................zł (słownie ...........................................................................
zostało wniesione w dniu ................................ w formie .................................................................
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić do:
Nazwa banku.....................................................................................................................................
na konto nr........................................................................................................................................
z zastrzeżeniem art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Część zamówienia (dostawy), których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
11. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać:
a)

na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*

b)

potencjale technicznym innych podmiotów*,

c)

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów*

d)

zdolnościach finansowych innych podmiotów *

* niepotrzebne skreślić
(Nazwa i adres innego podmiotu)
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
12. Integralną część niniejszej oferty stanowi:
1. .................................................................................................. str. od.................. do...............
2. .................................................................................................. str. od.................. do...............
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3. .................................................................................................. str. od.................. do...............
4. .................................................................................................. str. od.................. do...............
5. .................................................................................................. str. od.................. do...............
6. .................................................................................................. str. od.................. do...............
7. .................................................................................................. str. od.................. do...............
8. .................................................................................................. str. od.................. do...............
9. .................................................................................................. str. od.................. do...............

.............................................................
(podpis i pieczątka upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Zał. Nr 2 do SIWZ
..................................., dnia.................r.

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja niżej podpisany................................................................................................................................
reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................
będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez Wojskowy Instytut Łączności na:

„Dostawa i instalacja superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu
OpenStack i CEPH",
nr sprawy ZP/06/15/CYBERSECLAB

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp spełniam warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ofercie działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................................
(podpis i pieczątka upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Zał. Nr 2A do SIWZ
..................................., dnia.................r.

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja niżej podpisany................................................................................................................................
reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................
będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez Wojskowy Instytut Łączności na:

„Dostawa i instalacja superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu
OpenStack i CEPH",
nr sprawy ZP/06/15/CYBERSECLAB

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.
907 z późn. zm.)

.............................................................
(podpis i pieczątka upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Zał. Nr 2B do SIWZ

..................................., dnia.................r.
(pieczęć Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE
innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
..............................................................................................................
(nazwa firmy lub imię i nazwisko)
..............................................................................................................
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania)
Tel.: ……………………….
Faks: ……………………..
e-mail: …………………….

W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na

„Dostawę

i

instalację

superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu OpenStack i CEPH",
nr sprawy ZP/06/15/CYBERSECLAB

oświadczam, że, zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby
Wykonawcy:...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby wykonawcy)
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty
dostęp do moich zasobów zgodnie z zapisem SIWZ zawartym w pkt 5.4 pn.
Poleganie na zasobach innych podmiotów art. 26 ust. 2b ustawy Pzp podaję:
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:
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...................................................................................................................................................................
4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
...................................................................................................................................................................

.............................., dnia.................r.
..............................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
innego podmiotu)
*wykreślić niepotrzebne
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Zał. Nr 2C do SIWZ

..................................., dnia.................r.
(pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja niżej podpisany................................................................................................................................
reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................
będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez Wojskowy Instytut Łączności na:
„Dostawa i instalacja superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu
OpenStack i CEPH",
nr sprawy ZP/06/15/CYBERSECLAB

informuję, że:
1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 , poz. 184).*
2) należę do grupy kapitałowej i w związku z tym składam w załączeniu listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej*

.............................................................
(podpis i pieczątka upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić lub usunąć
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Zał. Nr 4 do SIWZ
UMOWA nr ……./WIŁ/2015

W dniu................. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Wojskowym Instytutem Łączności z siedzibą w
Zegrzu (05-130) ul. Warszawska 22A, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160194, NIP
524-030-70-48, NIP EU PL5240307048, REGON 010099060, reprezentowanym przez:
dr. inż. Marka Różyckiego – Dyrektora Wojskowego Instytutu Łączności
zwaną w treści umowy Zamawiającym
a przedsiębiorcą pod firmą ……………………………………………………… z siedzibą w
……………., kod pocztowy ………….., ul.…………………. zarejestrowaną w
……………………………….
ul. …………………….. pod nr ………….., w dniu.............................., NIP: ……………., REGON:
………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………
zwaną dalej Wykonawcą zawarto umowę współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery
B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie
2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w
zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3 Projekty w
zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, Projekt Nr POIG 02.03.0014-106/13-00 pt. "Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych”
§1
Przedmiot umowy
1. Stosownie
do
wyniku
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
nr sprawy ZP/06/15/CYBERSECLAB, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania „Dostawa i instalacja superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz
wdrożenie systemu OpenStack i CEPH", zgodnie ze złożoną ofertą z dn. ……………………...
2. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie środowiska Laboratorium Analiz
Ataków Cybernetycznych CyberSecLab, zwanego dalej „Środowiskiem CyberSecLab” albo
„CyberSecLab”, wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego prawidłowego
funkcjonowania obejmującą infrastrukturę zabezpieczeń, analizy, sieciową, serwerową oraz
składowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a)
opracowania niezbędnych projektów wdrożeniowych,
b)
dostawy, instalacji i uruchomienia wszystkich elementów składowych środowiska,
c)
wykonania niezbędnych instalacji technicznych,
d)
przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanej infrastruktury.
4. Dokładny opis techniczny środowiska sprzętowo - programowego na potrzeby budowy
laboratorium CyberSecLab zawiera „Formularz techniczno-cenowy” oraz „Specyfikacja techniczna
przedmiotu oferowanego” stanowiące załączniki do umowy.
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5. Środowisko CyberSecLab wraz z niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą musi być
dostarczone, zainstalowane i uruchomione, na koszt Wykonawcy, w budynku Zamawiającego,
zlokalizowanym w Zegrzu Południowym przy ulicy Warszawskiej 22A.
6. Gwarancja realizowana będzie na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej przedmiotu
oferowanego, która stanowi zał. do niniejszej umowy.
7. Sprzęt, oprogramowanie i licencje oprogramowania muszą być dostarczone do siedziby
Zamawiającego, która jest jednocześnie miejscem instalacji dostawy tj. Wojskowy Instytut
Łączności ul. Warszawska 22A 05-130 Zegrze.
8. Dostawa, instalacja, uruchomienie, wdrożenie i gwarancja są realizowane na koszt Wykonawcy.
9. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z
wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.
10. Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z
oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację
uprawnień gwarancyjnych.
11. Wszystkie dostarczane elementy środowiska CyberSecLab będą pracować w trybie ciągłym: przez
24 godziny na dobę, 365 dni w roku i muszą zapewniać wydajną, stabilną i nieprzerwaną pracę
pod maksymalnym obciążeniem wszystkich podzespołów (procesory, pamięć, interfejsy sieciowe,
itd.).
§2
Termin wykonania
1.

2.

Termin realizacji zamówienia:
a) maksymalnie do dnia ………………. odbędzie się dostawę sprzętu, będącego przedmiotem
umowy, co zostanie potwierdzone protokołem ilościowym, który stanowić będzie podstawę do
rozpoczęcia procedury odbioru, która zakończy się protokołem jakościowym.
b) maksymalnie do dnia ………………. realizacja całości przedmiotu zamówienia w tym
wykonanie czynności odbioru i sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Za termin realizacji zamówienia uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o
którym mowa w § 4 ust. … niniejszej umowy.

§3
Cena przedmiotu zamówienia
1. Cena przedmiotu zamówienia wyszczególniona w „Formularzu techniczno-cenowym” wynosi:
netto: …………………… zł (słownie……………………………………………………………. złotych)
po doliczeniu podatku VAT 23 %, w wysokości ……………………… zł ,
(słownie: ………………………………………………………………….. złotych),
brutto: …………………………… zł (słownie: …………………………………………………..złotych).
2. W cenę o której mowa w ust.1 wliczone są dodatkowe oferowane Serwery Obliczeniowe typu A,
wszelkie upusty, rabaty, cła, marże oraz koszty związane z opakowaniem, transportem,
załadunkiem, rozładunkiem i przemieszczeniem ze środka transportu pod adres wskazany przez
Zamawiającego, instalacją, uruchomieniem i wsparciem technicznym dla przedmiotu zamówienia.

1.

2.

3.

§4
Warunki odbioru
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego na adres, tj. Wojskowy
Instytut Łączności ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe w terminie wskazanym w §2
zainstalowany i uruchomiony.
O terminie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej, pocztą
elektroniczną lub faksem, osobę wskazaną w umowie, co najmniej z wyprzedzeniem 3 dni
robocze.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia a następnie przeprowadzi instalację, konfigurację
oraz uruchomienie stanowisk.
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4.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w odpowiednim opakowaniu i w sposób
zabezpieczający go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem
elementów szklanych i lakierowanych.
5. Po dostarczeniu przez Wykonawcę sprzętu i wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą
umową Strony podpiszą protokół potwierdzający „ilościową” realizację dostawy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia jest zgodny z
wymaganiami SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz funkcjonuje prawidłowo, Strony podpiszą protokół
„jakościowy”. Podpisany bez uwag protokół jakościowy stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury VAT, przez Wykonawcę na 60 % wartości brutto określonej w §3 niniejszej
umowy.
7. Zamawiający dokona weryfikacji i potwierdzi zgodność wykonania zamówienia z, wymaganiami
SIWZ oraz ofertą Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w tym
okresie w ramach weryfikacji zamówienia, wraz z asystą Wykonawcy testów akceptacyjnych.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia jest zgodny z
wymaganiami SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz funkcjonuje prawidłowo, Strony podpiszą protokół
zdawczo-odbiorczy. Podpisany bez uwag protokół zdawczo -odbiorczy stanowić będzie podstawę
do wystawienia faktury VAT na 40 % wartości brutto określonej w §3 niniejszej umowy.
9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 6 i ust. 8, nie wyklucza
dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad sprzętu
w terminie późniejszym.
10. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami zawartymi
w SIWZ lub posiada wady określone w §5 ust. 2, Zamawiający odmówi przyjęcia wadliwej części
przedmiotu zamówienia, a Wykonawca niezwłocznie odbierze ten przedmiot zamówienia i
poniesie koszty z tym związane. W terminie 7 dni Wykonawca dostarczy przedmiot zgodny z
wymaganiami zawartymi w „formularzu techniczno-cenowym”. Zamawiający naliczał będzie kary
umowne określone w §10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§5
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami
SIWZ i ofertą oraz, że jest nowy, nieużywany, pełnowartościowy, nie pochodzi z wystaw,
ekspozycji, prezentacji, posiada właściwości zgodne z wymaganymi cechami i udziela gwarancji
na okres ……………… oraz rękojmi na ………… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
jakościowego. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te
prawa. Warunki gwarancji są jednolite dla całej dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i w pełnym zakresie naprawienia wszystkich
szkód powstałych w wyniku dostarczenia, instalacji lub wadliwego działania dostarczonego
przedmiotu zamówienia
Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie
zamówienia. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot
zamówienia:
1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osób trzecich,
2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie
ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo dostarczono go w stanie
niekompletnym lub uszkodzonym.
Zamawiający korzysta z uprawnień gwarancyjnych z tym, że Wykonawca w okresie gwarancji
wymienia na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego dostarczony wadliwy przedmiot
zamówienia na wolny od wad.
Termin wymiany, o której mowa w ust. 4 nie może przekroczyć 14 dni roboczych licząc od dnia
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, dokonanego w formie pisemnej, telefonicznej,
pocztą elektroniczną lub faksem.
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnych przeglądów i konserwacji sprzętu, jeśli są one
wymagane przez producenta w okresie gwarancji oraz do napraw sprzętu, w siedzibie
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

1.
2.

3.

4.

Zamawiającego. Nieodpłatność obejmuje zarówno robociznę, koszty transportu jak i uszkodzone
lub zużyte części zamienne.
Wymagane jest wskazanie koordynatora i jego zastępcy wraz z podaniem danych do kontaktu do
których będzie eskalowane zgłoszenie w przypadku braku reakcji oraz działań zgodnych z
wymaganiami serwisu przez wskazane w umowie ogólnopolskie centrum przyjmowania zgłoszeń
serwisowych – wskazane osoby zostaną zapisane w umowie. Takim koordynatorem będzie
………………………………………….…… (imię i nazwisko oraz nr telefonu, faksu i adres
mailowy).
W przypadku zgłoszenia awarii sprzętowej urządzenia, wymagana jest naprawa w terminie 14 dni
od chwili zgłoszenia awarii lub wymiana na fabrycznie nowe urządzenie. W przypadku braku
możliwości naprawy należy dokonać podmiany na nowe urządzenie na miejscu zainstalowania w
czasie nie przekraczającym 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii
odbywać się będzie na nr faxu…………...lub na adres mailowy …………..
W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z gwarancji,
Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie, a kosztami obciążyć
Wykonawcę z wykorzystaniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku konieczności sprowadzenia przedmiotu zamówienia lub jego części z zagranicy
istnieje możliwość wydłużenia terminu wymiany jednak nie dłużej niż 30 dni, po uprzedniej
pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Gwarancja obejmuje bezpłatne aktualizacje BIOS-u, oprogramowania sprzętowego oraz
sterowników sprzętowych w czasie trwania okresu gwarancyjnego – obejmuje minimum dostęp
do portalu, na którym znajdują się najnowsze wersje właściwych sterowników.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego dysku na nowy. Uszkodzony dysk
pozostanie u Zamawiającego.
Wykonawca musi na swój koszt zapewnić transport urządzenia na miejsce przeznaczenia oraz
odbiór uszkodzonego wraz z pracami polegającymi na skonfigurowaniu urządzenia,
wymontowaniu uszkodzonego, zamontowaniu nowego wraz z podłączeniem.
Zamawiający zapewni dostęp fizyczny do pomieszczeń, gdzie znajduje się urządzenie, które
musi zostać naprawione.
Dodatkowo Wykonawca zapewni wsparcie telefoniczne lub mailowe lub wsparcie inżyniera na
miejscu w siedzibie Zamawiającego w Wojskowym Instytucie Łączności polegające na wsparciu
technicznym lub pracach administracyjno – konfiguracyjnych mających na celu przywrócenie do
działania nowo zainstalowanego urządzenia.
Wykonawca zapewni dostawę wszelkich dostępnych poprawek i nowych wersji oprogramowania
do dostarczonych urządzeń przez okres ………….. miesięcy od daty podpisania protokołu
odbioru jakościowego.
Zamawiający
ma
prawo
dokonywania
rozbudowy
sprzętu,
bez
utraty
gwarancji.
§6
Postępowanie reklamacyjne
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia Zamawiający złoży
niezwłocznie reklamację u Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się udzielić niezwłocznie odpowiedzi na złożoną reklamację, najpóźniej
w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej złożenia, a po bezskutecznym upływie terminu, reklamacja
uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami zawartymi
w „Formularzu techniczno-cenowym”, Wykonawca niezwłocznie odbierze przedmiot zamówienia i
poniesie koszty z tym związane.
Dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie zwalnia go od odpowiedzialności
z tytułu szkody, jaką poniósł Zamawiający w związku z otrzymaniem przedmiotu zamówienia
niespełniającego wymagań „Formularza techniczno-cenowego” lub przekazanego po terminie
określonym w §2ust. 1.
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1.
2.

3.
4.

§7
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia
wynagrodzenie, o którym mowa w §3 umowy.
Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot zamówienia zostanie zapłacona z rachunku
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty jej
otrzymania.
Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia
przelewu bankowego.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności będzie liczony
od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego.
§8
Wierzytelności
Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać i nie zastawiać wierzytelności należnych od
Zamawiającego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej albo w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: ING
Bank Śląski S.A. nr 89 1050 1012 1000 0023 5787 1413, Wojskowy Instytut łączności im.
prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe z
dopiskiem „Zabezpieczenie – dostawa …… - nr sprawy ZP…”.na kwotę …………………..
złotych, co stanowi 10% wartości Umowy brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia ……………………… – w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego robót jako należycie wykonane i
zatwierdzone protokółem odbioru końcowego z załączonym protokołem wad i usterek z
usunięcia wad i usterek, (jeżeli takowe wystąpią), stanowić będą podstawę do rozliczenia
przedmiotu Umowy.
2) 30% wartości zabezpieczenia ……………………… – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
3) Zwrócona kwota zabezpieczenia powiększona będzie o odsetki wynikające z rachunku na
jakim była przechowywana i pomniejszona o koszty prowadzenia tego rachunku oraz koszty
przelewu na rachunek Wykonawcy
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy m. in. pokryciu roszczeń Zamawiającego
wynikających z §10.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy również do pokrycia kosztów realizacji
umowy zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca, jako strona Umowy, prace
związane z realizacją umowy nie wykona lub wykona je nienależycie.
W przypadku upływu terminu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do przedłużenia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do
terminu 30 dni od zatwierdzenia protokołu odbioru jakościowego oraz gwarancji zabezpieczenia
usunięcia wad Umowy do terminu usunięcia wszystkich wad, zgłoszonych przez Zamawiającego,
w okresie gwarancji i rękojmi.
§10
Kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną:
1) w wysokości po 0,5% ceny brutto przedmiotu zamówienia z tytułu nieterminowego
dostarczenia przedmiotu spełniającego warunki umowy, za każdy dzień opóźnienia do 10 dni i
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2.
3.
4.
5.

po 1% ceny brutto przedmiotu zamówienia za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu za każdy
dzień od 11 do 20 dnia, a po bezskutecznym upływie tych terminów Zamawiający może
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy;
2) w wysokości po 1% ceny brutto wadliwego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, licząc od 8 dnia od zgłoszenia naprawy gwarancyjnej.
3) w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od kar umownych za opóźnienie w dostarczeniu
przedmiotu zamówienia;
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń naliczanych w sposób określony w ust. 1.
Potrącenia dokonywane będą przez Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że ta zgoda nie jest obarczona żadną wadą oświadczenia woli.
Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli przerwanie wykonania umowy nastąpi w wyniku zadziałania „siły wyższej” określonej
w §11 ust. 3, Strony nie są uprawnione do naliczania kar umownych.

§11
Odstąpienie od umowy
1. Strony ustalają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o tym, że:
1) nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dostarcza przedmiotu zamówienia, pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego.
4) Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia nie odpowiadający cechom określonym
w „Formularzu techniczno-cenowym”.
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez
jego kooperantów.
3. Jeżeli skutki wystąpienia stanu „siły wyższej” trwają dłużej niż 14 dni, strony
postanawiają, że po upływie tego terminu odstępują od umowy.
4. Działanie „siły wyższej” definiuje się jako niezależne od Stron umowy zaistnienie
niesprzyjającego zdarzenia losowego (pożar, powódź, katastrofa budowlana, skutki innych
katastrof wiążących, zagrożenie życia ludzi, zagrożenie skażeniem środowiska, utratą mienia lub
poniesieniem znacznych strat materialnych itp.) lub szeregu takich zdarzeń, upoważniające
Strony do przerwania dalszej realizacji umowy. Wystąpienie „siły wyższej” musi zostać
udokumentowane poświadczeniami właściwych organów.
§12
Inne postanowienia
1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następującej sytuacji:
2. Strony ustalają możliwość zmiany modeli urządzeń, wyposażenia i materiałów wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy, pod warunkiem:
q) zastąpienia ich nowocześniejszym asortymentem o lepszych rozwiązaniach i parametrach
techniczno-eksploatacyjnych, korzystniejszych dla Zamawiającego;
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r) koniecznością ich zmiany, spowodowaną przyczynami technicznymi, których nie można było
przewidzieć przed podpisaniem niniejszej umowy.
3. Zmiany do umowy nie mogą powodować:
a) wzrostu ceny netto całości zamówienia, a także cen jednostkowych netto;
b) terminu wykonania zamówienia;
4. Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta,
o lepszych parametrach technicznych, korzystniejszych dla Zamawiającego.
5. Zmiany muszą być dokonane z zachowaniem formy pisemnej poprzez podpisanie aneksu do
umowy.
6. Podstawą dokonania zmian określonych w pkt. 5 jest pisemne oświadczenie Wykonawcy,
zawierające merytoryczne uzasadnienie konieczności tychże zmian, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiającego
7. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest
………………….., tel. ………………..; fax. ………………….., adres e-mail ……………………….
Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest
………………….., tel. ………………..; fax. ………………….., adres e-mail ……………………….
8. Zmiana lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
10. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności
pozostałych.
12. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Załączniki:
Zał. nr 1 na ...... ark. – „Formularz techniczno-cenowy”
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Zał. Nr 5 do SIWZ
..................................., dnia.................r.

(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW/USŁUG

Lp.

1

Odbiorca dostawy:
nazwa i adres,
telefon

Przedmiot dostawy
odpowiadający
przedmiotowi
zamówienia

Termin wykonania
(data rozpoczęcia
i zakończenia)
dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr

Wartość dostawy
z podatkiem VAT

2

3

5

6

zł

W załączeniu referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie............szt.

.............................................................
(podpis i pieczątka upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Zał. Nr 6 do SIWZ
..................................., dnia.................r.
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami
Ja niżej podpisany................................................................................................................................
reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................
będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez Wojskowy Instytut Łączności na:
„Dostawa i instalacja superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu
OpenStack i CEPH",
nr sprawy ZP/06/15/CYBERSECLAB
Poniżej przedstawiam, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
l.p.

Imię i nazwisko

Informacja na temat
kwalifikacji
zawodowych

Doświadczenie i
wykształcenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia
(posiadane
certyfikaty)

Zakres
wykonywanych
czynności

1.

Kierownik projektu

2.

Architekt sieciowy

3.

Architekt OpenStack

4.

Architekt ds.
migracji środowiska

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobą

Oświadczam, że pozostałe osoby biorące udział we wdrożeniu, będą certyfikowane w swoim zakresie
prac lub posiadać potwierdzenie producenta oferowanych rozwiązań o wymaganych kompetencjach.
....................................................
(miejscowość, data)

………………......................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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