Znak sprawy: DAGZ.261.1.7.2015
pieczęć Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO KONSOLIDACJI ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWA Z BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ NA UŻYTKOWANIE,
SZKOLENIE ORAZ ASYSTA TECHNICZNA
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 279 77 03 (02)
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn.zm.), zwanej dalej ustawą.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących
bezpieczeństwa z bezterminową licencją na użytkowanie, szkolenie oraz asysta techniczna.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji.

3.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy
stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji.

4.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie producenta oprogramowania lub
jego oficjalnego przedstawiciela na terenie Polski upoważniające go do sprzedaży i wdrażania
dostarczanego oprogramowania.
Uwaga :
Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie
kserowanego dokumentu /zgodnie z pkt 12.4 SIWZ/.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
/zgodnie z pkt. 12.10 Specyfikacji/.

5.

Miejsce

realizacji

przedmiotu

zamówienia:

Mazowiecki

Oddział

Wojewódzki

NFZ

ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie:


nie przekraczającym 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - zakup oprogramowania do
konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową licencją na użytkowanie (dostawa i
wdrożenie oprogramowania) oraz 12 miesięczna subskrypcja;



szkolenie – w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu
odbioru oprogramowania;



asysta techniczna w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, w wymiarze min. 200
roboczogodzin.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy.
Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
6.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do
Specyfikacji.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
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6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców.
6.3. Wykonawcy zagraniczni
1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje je się
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione zgodnie z terminami określonymi w pkt 1.

6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być
złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

2.

Kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem zgodnie z § 7 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane.

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za
realizację umowy.
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6.5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do Specyfikacji.
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
W przypadku składania oferty przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców.
6.6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.5. należy złożyć w formie oryginału, zaś
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2. należy złożyć w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
7. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJCE
1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

8. PODWYKONAWCY
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
9. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji
na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania
źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, a jeżeli
Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści Specyfikacji.
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub
drogą elektroniczną.
Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały
ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
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Numer faksu Zamawiającego: 22 480 43 35, e-mail: przetargi@nfz-warszawa.pl
Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną i żąda niezwłocznego potwierdzania przez wykonawcę faktu ich otrzymania.
Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:
1)

w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
- Katarzyna Raczyńska-Sady

2)

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
-

Maciej Gabarski, Paweł Świątek

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji.
Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna
z formularzami załączonymi do Specyfikacji.

2.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi Specyfikacją oświadczeniami
i dokumentami.

3.

Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli
do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających
z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument
pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem kopii.
Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz
z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

4.

Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie
kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
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we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie
pełnomocnictwa. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
5.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

6.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.

7.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.

8.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką.
Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.

9.

Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub
spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone
w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „Zakup oprogramowania do konsolidacji zdarzeń
dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową licencją na użytkowanie, szkolenie oraz asysta
techniczna Tajemnica przedsiębiorstwa”. Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
nie będą w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nim
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy
oraz

napisem

„POSTĘPOWANIE

OPROGRAMOWANIA

DO

NR

DAGZ.261.1.7.2015.

KONSOLIDACJI

OFERTA

ZDARZEŃ

–

ZAKUP

DOTYCZĄCYCH

BEZPIECZEŃSTWA Z BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ NA UŻYTKOWANIE, SZKOLENIE
ORAZ ASYSTA TECHNICZNA”. NIE OTWIERAĆ PRZED 26.08.2015 r. GODZ. 13:00”.
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13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Mazowieckim
Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (Kancelaria, parter, na prawo
od głównego wejścia), 00-613 Warszawa w terminie do dnia 26.08.2015 r. do godz. 12:00.

2.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym
numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany
dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby
przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.

3.

Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć,
że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem
którejkolwiek z ww. informacji.

4.

Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego
otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.

5.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty
lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być
dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą
otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane
„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie
o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również
odpis z właściwego rejestru.

6.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.08.2015 r. o godz. 13:00 w Narodowym Funduszu Zdrowia
Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście od
ul. Wspólnej, Sala Obsługi Świadczeniobiorców - Antresola na parterze).

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Zamawiający wymaga, by oferowana cena brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) za realizację
przedmiotu zamówienia została przedstawiona i wyliczona w sposób określony w pkt 1 formularza oferty
(załącznik nr 3 do Specyfikacji).
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, zawierać w sobie
ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Ceny
należy podać w złotych i groszach (PLN).
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Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
1.

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryteria:

I. Cena – 90 %
II. Termin realizacji – 10%
Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryteriów zostały przedstawione poniżej.
Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium I: Cena (90 % wagi oceny)
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 90 punktów. Oferta z najniższą ceną
otrzymuje 90 pkt. W pozostałych ofertach punkty zostaną wyliczone zgodnie z wzorem:
najniższa oferowana cena brutto
C=

----------------------------------------------- x 90
cena brutto badanej oferty
C- wynik oceny kolejnej badanej oferty

Kryterium II: Termin realizacji (10%)
Zamawiający wymaga, by zamówienie – zakup oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących
bezpieczeństwa z bezterminową licencją na użytkowanie - było zrealizowane w terminie nie
przekraczającym 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 10 punktów. Oferta z najkrótszym
terminem dostawy otrzyma 10 pkt. W pozostałych ofertach punkty zostaną wyliczone zgodnie z wzorem:
najkrótszy termin realizacji zaoferowany przez Wykonawcę
T=

---------------------------------------------------------------------------

x 10

termin realizacji zaoferowany w badanej ofercie
T- wynik oceny kolejnej badanej oferty

2.

Ocena łączna

Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych
kryteriach
P = C+T
P-wartość punktowa oferty
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3.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze sposobem określonym
w pkt 2 (ocena łączna). Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do
Specyfikacji wzoru umowy.
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie
i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę
stanowiącą 5 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie.
Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia:
1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego
BGK I O/Warszawa 43113010170019936972200002
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 z dopiskiem „ Zabezpieczenie umowy – zakup oprogramowania do
konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową licencją na użytkowanie,
szkolenie oraz asysta techniczna”,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zwrot
zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
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może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 -5. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
18. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2 DO SIWZ
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy , przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym

za

pomocą

ważnego

kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
5. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a)

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2;
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

b)

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c)

odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
3) formularz oferty (załącznik nr 3),
4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),
6) formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI

(załącznik stanie się załącznikiem nr 1 do umowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z
bezterminową licencją na użytkowanie, szkolenie oraz asysta techniczna .
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
 zakup oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową licencją
na użytkowanie (dostawa i wdrożenie oprogramowania) oraz 12 miesięczna subskrypcja,
 asystę techniczną Wykonawcy przez okres 12 miesięcy,
 szkolenie pracowników z wdrożonego oprogramowania.
Dostarczone oprogramowanie (z ang. SIEM – Security Information Event Management), zwane dalej SIEM lub
oprogramowanie lub rozwiązanie - musi umożliwiać zarządzanie zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa.
Rozwiązanie to powinno zapewniać w pełni zautomatyzowane realizowanie procesów, takich jak: zbieranie,
analiza, normalizacja, korelacja oraz przechowywanie zdarzeń pochodzących z urządzeń sieciowych, urządzeń
bezpieczeństwa, aplikacji, baz danych oraz systemów operacyjnych, wykorzystywanych przez Zamawiającego.
Rozwiązanie powinno także umożliwiać przeprowadzanie szczegółowych analiz śledczych, w oparciu o
zgromadzone przez oprogramowanie SIEM informacje. Wydajność i architektura zaproponowanego
rozwiązania powinna być adekwatna do skali niniejszego projektu oraz zapewniać możliwość rozbudowy w
przyszłości. Licencje na oprogramowanie muszą być bezterminowe i muszą umożliwiać realizację wszystkich
funkcjonalności opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiającego.
Wraz z oprogramowaniem Wykonawca dostarczy dokument poświadczający prawo do korzystania z 12
miesięcznej subskrypcji producenta na:

aktualizacje definicji parserów oraz reguł kontrolnych,

najnowsze wersje oprogramowania oraz wszelkich poprawek.

Opis funkcjonalny oprogramowania:
Lp.
1)

2)

3)

4)

5)

Minimalne możliwości / funkcje oprogramowania
Rozwiązanie powinno umożliwiać zarządzanie oraz dostęp do narzędzi pozwalających na przetwarzanie i
wizualizację wyników zbierania zdarzeń, wraz z ich analizą i korelacjami, poprzez jedną, wspólną konsolę
webową. Dostęp do tej konsoli powinien odbywać się za pomocą protokołu HTTPS.
Oprogramowanie SIEM powinno posiadać pojedynczy, webowy interfejs użytkownika obsługiwany przez
standardowe przeglądarki webowe, w tym: Microsoft Internet Explorer, Firefox Mozilla, Apple Safari
i Google Chrome.
Rozwiązanie powinno zawierać wbudowaną, bezobsługową, relacyjną bazę danych, zdolną do zapewnienia
wymaganej wydajności rozwiązania. Baza ta powinna być zintegrowana ze wszystkimi składnikami
oferowanego rozwiązania. Nie dopuszcza się stosowania baz zewnętrznych.
Wydajność
Proponowane rozwiązanie powinno zapewniać przetwarzanie w trybie ciągłym sumarycznie do 5 tysięcy
zdarzeń na sekundę (dalej EPS) oraz przepływów sieciowych na sekundę (dalej FPS) sumarycznie –
EPS+FPS = 5000
Wydajność wskazana w poprzednim punkcie powinna dotyczyć przypadku, gdy zdarzenia pochodzą
z wszystkich dołączonych do rozwiązania SIEM źródeł danych, zakładając „bezagentowe” zbieranie zdarzeń.
Jako „bezagentowość” rozumie się brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na
źródłach danych.
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· Rozwiązanie SIEM nie może wymagać użycia agentów zbierających zdarzenia i przepływy sieciowe,
przekaźników i stacji pośredniczących oraz oprogramowania firm trzecich.
Rozwiązanie SIEM nie powinno licencyjnie ograniczać liczby źródeł zdarzeń oraz przepływów sieciowych,
które można z nim zintegrować lub zapewniać odpowiedni pakiet licencyjny, gwarantujący, że w przeciągu
7)
trzech lat od daty wdrożenia oprogramowania Zamawiający będzie mógł podłączać bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztów dowolne źródła do oprogramowania SIEM.
6)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)
21)

22)

23)

Charakterystyka fizyczna
Oprogramowanie powinno być dostarczony jako jedna maszyna wirtualna. Środowisko wirtualizacji zostanie
dostarczone przez Zamawiającego.
Oprogramowanie SIEM musi posiadać certyfikację potwierdzającą poziom bezpieczeństwa oraz
funkcjonalność, np. Common Criteria EAL3 lub równoważny. Zamawiający zastrzega sobie na etapie
realizacji umowy żądanie przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu/ów (dokumentu/ów)
potwierdzających powyższe.
Oprogramowanie SIEM musi umożliwiać pracę zgodnie ze standardem FIPS 140-2 Level 2 lub
równoważnym. Zamawiający zastrzega sobie na etapie realizacji umowy żądanie przedstawienia przez
Wykonawcę certyfikatu/ów (dokumentu/ów) potwierdzającego powyższe.
Rozwiązanie powinno być zbudowane o przygotowane przez producenta rozwiązania urządzenia
z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem (tzw. wirtualny appliance). System operacyjny nie
powinien posiadać konsoli graficznej a jedynie konsolę tekstową
Źródła danych
SIEM powinien umożliwiać parsowanie spływających do niego zdarzeń. Przez parsowanie zdarzeń
Zamawiający rozumie proces analizy zdarzenia i rozkład na elementy składowe, takie jak
np.: adres IP źródłowy, adres IP docelowy, data, czas, użytkownik źródłowy, użytkownik docelowy, treść
zdarzenia itp. Proces ten powinien odbywać się przy użyciu reguł parsujących (identyfikacyjnych).
SIEM powinien umożliwiać szybkie dodawanie obsługi nowych źródeł danych w przypadku, jeśli konieczne
będzie dodanie niewspieranego do tej pory źródła. Oprogramowanie SIEM powinno umożliwiać tworzenie
własnych reguł parsujących do analizy spływających do SIEM informacji w oparciu o standardowe
wyrażenia regularne. Tworzenie reguł parsujących powinno odbywać się w tym samym interfejsie web, co
inne funkcje zarządzania.
SIEM powinien zbierać dane przy użyciu następujących metod: zbieranie logów pasywnych (SYSLOG),
zbieranie logów z autentykacją (CIFS, SCP), CEF, OPSEC, SDEE, XML, ODBC.
SIEM powinien mieć możliwość zbierania przepływów sieciowych w formacie Netflow, Sflow, Jflow i
danych IPFIX.
SIEM powinien zapewniać usługę lokalizowania geograficznego i bazę adresów IP zarówno dla
logów/zdarzeń jak i przepływów sieciowych.
Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość zbierania logów audytowych z aplikacji bazodanowych (np.
Oracle, Microsoft SQL).
Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość zbierania zdarzeń z systemów Microsoft Windows poprzez
mechanizm WMI, bez instalowania dedykowanego oprogramowania w tych systemach.
Oprogramowanie SIEM powinno zapewniać dostępność opcjonalnych agentów, udostępnionych przez
producenta rozwiązania, do zbierania zdarzeń z serwerów z systemami operacyjnymi Microsoft Windows
oraz Unix/Linux, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat lub zawierać odpowiedni pakiet licencji,
gwarantujący możliwość zainstalowania stosownego agenta na każdym z potencjalnych źródeł, które
Zamawiający będzie chciał podłączyć do systemu SIEM w ciągu roku od daty zakończenia wdrożenia.
SIEM powinien zapisywać rzeczywisty czas wystąpienia zdarzenia na źródle danych.
Oprogramowanie powinno umożliwiać wzbogacanie kontekstu zdarzenia o dane referencyjne niezawarte w
samym zdarzeniu (np. uprawnienia użytkownika w domenie), pochodzące ze wskazanych źródeł (baz)
danych. Wśród źródeł wzbogacania kontekstu powinny być co najmniej dostępne: CIFS, FTP, REST, LDAP,
MsSQL, Oracle oraz SCP.
SIEM powinien dawać możliwość zbierania logów z dowolnej tabeli w bazach danych (minimum Microsoft
SQL i Oracle), oraz dalszą ich obróbkę.
Korelacje
Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość korelowania zbieranych zdarzeń w oparciu o reguły. Procesy
korelacji powinny odbywać się w oparciu o zintegrowaną z rozwiązaniem relacyjną bazę danych. Korelacja
ta powinna być prowadzona na bieżąco, umożliwiając natychmiastowe wykrywanie zagrożeń i ryzyka.
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Oprogramowanie SIEM powinno mieć możliwość zestawiania (korelowania) danych zebranych ze skanerów
podatności z innymi danymi zebranymi przez SIEM. Oprogramowanie SIEM powinien mieć możliwość
zbierania danych o podatnościach w sieci ze skanerów podatności tj. Nessus, Qualys Guard, Rapid7,
NeXpose, eEye Retina, Lumension, McAfee Vulnerability Manager.
Rozwiązanie powinno mieć minimum 180 wbudowanych, predefiniowanych reguł korelacyjnych, które są
gotowe do zastosowania zaraz po podłączeniu źródeł danych. Reguły te powinny opisywać najpopularniejsze
scenariusze, jak np. logowanie poza godzinami pracy, logowanie z wielu lokalizacji na świecie na jedno
konto, ataki typu broute force, użycie nietypowych protokołów, itp.
Powinna istnieć możliwość budowania własnych reguł korelacyjnych przez Zamawiającego. Taka możliwość
powinna być dostępna za pomocą interfejsu zarządzającego a samo tworzenie logiki korelacji powinno być
oparte o interfejs graficzny (budowanie logiki w oparciu o bramki logiczne i bloki reprezentujące dane).
Normalizacja i agregacja
Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość agregacji zdarzeń i przepływów sieciowych. Agregacja
powinna grupować podobne zdarzenia w jedno zdarzenie zbiorcze.
Powinna istnieć możliwość wyboru pól, które są brane pod uwagę w przypadku agregacji oraz poziomów
agregacji. Wyższe poziomy agregacji powinny być zastosowane, jeśli w wyniku podstawowej agregacji
wystąpiło więcej zdarzeń zagregowanych niż ustalony limit. Poziomy korelacji powinny być globalne – dla
całego systemu.
SIEM powinien zbierać logi i przepływy sieciowe, analizować i sumować je do spójnego formatu oraz
dzielić je (normalizować) na kategorie, takie jak np. logowanie, wylogowanie, malware, exploit,
reconnesance, skanowanie portów itp. Kategorie powinny być wbudowane w rozwiązanie.
Raportowanie
Rozwiązanie powinno zapewniać generowanie dynamicznych linii trendu oraz – wykrywanie anomalii w
oparciu o wyznaczone linie trendu. Dynamiczne linie trendu powinny być też rysowane w ramach widoków.
Interfejs oprogramowania SIEM ma umożliwiać tworzenie łańcucha zależnych widoków, gdzie wybranie
jednego elementu widoku dynamiczne aktualizuje widoki zależne. Powinna istnieć możliwość wyboru pola,
w którym widoki będą ze sobą powiązane.
Interfejs powinien zapewniać możliwość eksportu raportów do plików w formacie PDF, CSV oraz HTML.
Raporty powinny być dowolnie konfigurowalne przez Zamawiającego oraz same powinny być albo
przechowywane na urządzeniu albo wysłane na zadane wcześniej adresy email lub też wysłane na wskazany
wcześniej udział sieciowy.
SIEM powinien zawierać standardowo ponad 600 predefiniowanych widoków typu dashboard oraz minimum
600 szablonów raportów, prezentujących zbierane dane, alerty, incydenty, itp. w różnych kontekstach – np.
dotyczących spełniania powszechnie stosowanych norm i regulacji bezpieczeństwa, takich jak ISO27001,
czy wytyczne GIODO dotyczące ochrony danych osobowych.
Oprogramowanie powinno mieć możliwość filtrowania zbieranych zdarzeń pod kątem spełniania wybranych
artykułów i wymagań różnych norm i regulacji bezpieczeństwa, w tym polskiej Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Workflow
SIEM musi zapewnić dostarczanie powiadomień. Powiadomienia muszą bazować, na co najmniej trzech
warunkach, w tym: wystąpienie konkretnego zdarzenia, poziom alertu (ilość zdarzeń w zdefiniowanym
przedziale czasu) i konfigurowane odchylenie od linii bazowej. Powinien istnieć mechanizm polegający na
ograniczaniu ilości wystąpienia powiadomień w danym przedziale czasowym.
SIEM powinien mieć możliwość wykrywania anomalii w sieci, niewłaściwego wykorzystania usług i
protokołów sieciowych, malware i aktywności P2P, na podstawie przepływów sieciowych, poprzez np.
wyznaczanie linii bazowych dla każdego zdarzenia, adresu IP, przepływu sieciowego, lub użytkownika z
bazy Active Directory.
Oprogramowanie SIEM powinno mieć możliwość monitorowania tożsamości użytkowników z bazy Active
Directory i ich działań oraz tworzenia linii bazowych dla każdej aktywności takiego użytkownika.
SIEM powinien mieć możliwość powiadamiania o zdarzeniach w formie alertów.
Rezultatem – akcją przypisaną przy wystąpieniu danego powiadomienia powinny być co najmniej:
a. Zapisanie powiadomienia;
b. Alarm wizualny dla operatora;
c. Odegranie wskazanego dźwięku;
d. Utworzenie przypadku (tzw. case’a) i przypisanie go do konkretnej grupy/użytkownika;
e. Wygenerowanie wcześniej wskazanego raportu;
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f. Wykonanie skryptu/komendy na dowolnym systemie z SSH wraz z parametrami zależnymi od danych
w powiadomieniu;
g. Naniesienie tzw. TAGu w posiadanym przez Zamawiającego systemie McAfee ePolicy Orchestrator w
celu automatyzacji zmian polityki ochrony systemów.
Oprogramowanie SIEM powinno posiadać możliwość zarządzania powiadomieniami w postaci e-mail lub
przy wykorzystaniu protokołów SNMP v/1/2c/3 oraz syslog.
Oprogramowanie SIEM powinno umożliwiać wysyłanie powiadomień o incydentach poza SIEM na podstawie
następujących kryteriów:

a. Ilość zdarzeń w zadanym okresie czasu;
b. Odchylenia od linii bazowych tworzonych dynamicznie dla wszystkich nazw użytkowników z bazy
Active Directory, adresów IP, Hostów, Domen, portów, protokołów.
SIEM powinien umożliwiać przypisanie poziomu krytyczności do powiadomienia. Przypisany
powiadomieniu poziom krytyczności powinien być wypadkową krytyczności przypisanych do danego typu
zdarzenia, zasobu, którego dotyczy i podatności tego zasobu. Alarmy te powinny być prezentowane zgodnie
ze swoim poziomem krytyczności.
Powinna istnieć możliwość przypisywania powiadomień do konkretnego użytkownika lub grupy
użytkowników. Powinien też istnieć mechanizm eskalacji adresata powiadomienia po zadanym okresie
czasu.
SIEM powinien posiadać wewnętrzne narzędzie do rejestracji i obsługi przypadków wymagających
wyjaśnienia, które ma możliwość:
a. Dodawania zdarzenia do otwartego przypadku wymagającego wyjaśnienia.
b. Wysłania przypadku wymagającego wyjaśnienia na zewnątrz systemu SIEM.
c. Tworzenia raportów w odniesieniu do przypadków.
Topologia
SIEM powinien być zdolny do komunikacji z urządzeniami sieciowymi (np. przełącznikami LAN) w
zakresie np. niedostępności portów lub zmianie przypisanego VLAN, bezpośrednio ze swojej konsoli
zarządzającej, za pomocą protokołu SNMP lub profilu CLI (SSH, telnet).
Oprogramowanie SIEM powinno mieć zdolność wykrywania urządzeń w sieci i budowania topologii sieci.
Autentykacja i autoryzacja
SIEM powinien być zdolny do integracji z systemem autentykacji Microsoft Active Directory (AD) i
mapowania grup użytkowników wraz z ich uprawnieniami.
Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość separacji ról i przywilejów poszczególnych użytkowników
oprogramowania SIEM (np. dostęp administracyjny, dostęp do konkretnych raportów, dostęp do danych
zgromadzonych z konkretnych źródeł).
SIEM powinien być zgodny z PKI w zakresie obsługi logowania dostępu za pomocą Common Access Card
(CAC).
SIEM powinien umożliwiać integrację dostępu użytkownika do interfejsu za pomocą poniższych metod:
a. SecurID.
b. RADIUS.
Inne wymagania
Rozwiązanie powinno zapewniać pełne wsparcie dla standardu IPv6 (zarządzanie, zbieranie zdarzeń i
przepływów sieciowych).
Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość długoterminowego przechowywania zbieranych informacji na
zewnętrznych pamięciach masowych typu DAS, NAS (NFS, CIFS) i SAN (iSCSI, FC).
Moduł CMZ powinien posiadać możliwość synchronizacji czasu przy użyciu protokołu NTP
Oprogramowanie SIEM powinno zawierać funkcje zarządzające i mieć możliwość monitorowania swojego
działania oraz posiadać zdolność do monitorowania, powiadamiania i raportowania:
a. Udanego i nieudanego backupu.
b. Udanego lub nieudanego zbierania danych.
c. Dostępności urządzenia i części składowych urządzenia.
d. Działania CPU, pamięci i wykorzystania dysków.
SIEM powinien posiadać możliwość definicji specjalnych list konfiguracyjnych (zwanych dalej listami
konfiguracyjnymi), które mogą zawierać co najmniej takie obiekty: adresy IP, użytkowników, domeny,
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adresy MAC, lokalizacje geograficzne.
SIEM powinien posiadać predefiniowane, wbudowane i zarządzane przez producenta listy konfiguracyjne,
zawierające, co najmniej:
a. Podejrzane adresy IP
b. Szkodliwe adresy IP
c. Węzły wyjściowe sieci TOR
d. Serwery C&C sieci botnetowych
e. Adresy IP będące częściami botnetów
f. Podejrzane adresy URL
Jeśli subskrypcja powyższych list konfiguracyjnych jest elementem dodatkowo płatnym, powinno być
dołączone do proponowanego systemu.
SIEM powinien umożliwiać tworzenie list korelacyjnych różnych typów – co najmniej adresy IP,
użytkowników, domeny i automatyczne pobieranie ich zawartości ze stron WWW. Jeśli strona wymaga
przetworzenia – powinna istnieć możliwość napisania wyrażeń regularnych umożliwiających takie
przetworzenie.
Oprogramowanie powinno posiadać API, które umożliwi aktualizację list konfiguracyjnych stosownymi
informacjami. Dla przykładu skrypt generujący listę adresów IP, które mają być brane pod uwagę przy
korelacji powinien mieć możliwość osadzenia tej listy bezpośrednio w rozwiązaniu SIEM. Jeśli API jest
elementem dodatkowo płatnym, powinno być dołączone do proponowanego systemu.
Aktualizacja oprogramowania dla wszystkich komponentów SIEM powinna odbywać się przez interfejs
WEB. Nie powinno być wymagany fizyczny dostęp do maszyny wirtualnej.
Powinna istnieć możliwość automatycznej aktualizacji definicji parserów oraz reguł korelacyjnych
aktualizowanych cyklicznie przez producenta oprogramowania. Aktualizacje takie powinny być dostarczane
niezależnie od aktualizacji oprogramowania.
SIEM powinien akceptować tzw. IoC wysyłane przez systemy typu Sandbox i umożliwić automatyczne
przeszukiwanie danych historycznych i wygenerowanie alarmów w przypadku znalezienia symptomów ataku
na innym komputerze klienckim.
Minimalne wymagania dotyczące dostawy i zakres prac wdrożeniowych
Dostarczane oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła, musi też być zakupione w autoryzowanym
kanale sprzedaży producenta w Polsce z możliwością serwisowania na terenie Polski.
Wykonawca załączy do oferty oświadczenie producenta oprogramowania lub jego oficjalnego przedstawiciela
na terenie Polski upoważniające go do sprzedaży i wdrażania dostarczanego rozwiązania.
Prace związane z wdrożeniem muszą być wykonywane przez min. dwóch inżynierów z ważnym certyfikatem
producenta w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego rozwiązania. Zamawiający zastrzega sobie na
etapie realizacji umowy żądanie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu/dokumentów potwierdzających
certyfikację inżyniera/inżynierów wykonujących wdrożenie.
Dostarczone oprogramowanie zostanie przez Wykonawcę zainstalowane i skonfigurowane na infrastrukturze
przygotowanej przez Zamawiającego. Zamawiający na potrzeby instalacji oprogramowania posiada 1 szt.
licencji Windows 2008 R2 (64-bit). Wszystkie elementy systemu muszą być zainstalowany na działającej u
Zamawiającego infrastrukturze wirtualnej VMware vSphere 5.5.
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Z przeprowadzonych prac instalacyjno-konfiguracyjnych Wykonawca przygotuje i dostarczy szczegółową
dokumentację powykonawczą wraz z opisem procedur i instrukcji eksploatacyjnych, a w szczególności:
a. opis wdrażanego oprogramowania SIEM
b. procedury i instrukcje dotyczące instalacji i podstawowej konfiguracji oprogramowania.
c. procedury i instrukcje wykonania kopii bezpieczeństwa i ich odtworzenia.
d. procedury i instrukcje konfiguracji źródeł danych.
e. procedury i instrukcje bieżącego monitoringu oraz utrzymania rozwiązania,
f. opis zarządzania uprawnieniami użytkowników SIEM
g. procedury postępowania w razie wystąpienia błędów wraz z danymi kontaktowymi (nr tel, e-mail, adres
strony www) do zgłoszenia w ramach Asysty Technicznej Wykonawcy,
h. każda z procedur powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 nazwa,
 opis,
 częstotliwość wykonywania,
 kroki do zrealizowania w procedurze,
 informacje (o ile są znane, jeśli jest ich dużo to przykłady bądź wzorce) na jakie należy zwrócić uwagę
w trakcie wykonywania procedury,
 omówienie zawartości komunikatów jeśli są prezentowane lub przesyłane np. na e-mail,
 kroki jakie należy podjąć w przypadku natknięcia się na podejrzane informacje.
Strojenie oprogramowania SIEM będzie odbywało się poprzez Asystę Techniczną.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach wdrożenia charakteryzowały się
wysoką jakością, w szczególności:
a.
czytelną i zrozumiałą strukturą zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej dokumentacji z
podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje.
b.
zachowaniem standardów oraz sposobu pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej
i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych dokumentów, oraz fragmentów tego
samego dokumentu jak również całej dokumentacji.
Szkolenia
Przeprowadzenie minimum 3-dniowego, szkolenia dla 2 pracowników Zamawiającego w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru oprogramowania.
Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w Warszawie, poza siedzibą Zamawiającego, w dniach
roboczych, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez
Wykonawcę szkolenia w innym mieście, ale w takim wypadku Zamawiający nie będzie ponosił żadnych
dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu, np. transport, wyżywienie, zakwaterowanie.
Zakres szkolenia musi obejmować minimum:
a.
instalację i konfiguracją wszystkich modułów oprogramowania,
b.
integrację ze środowiskiem VMware,
c.
instalację i konfigurację źródeł danych wraz z testowaniem poprawności działania,
d.
scenariusz wdrożeniowe w środowiskach wirtualnych,
e.
wydajność i skalowalność produktu,
f.
agregacja i znaczniki czasu,
g.
przygotowywanie przykładowych polityk,
h.
korelacja zdarzeń,
i.
tworzenie alarmów i powiadomień,
j.
analiza zdarzeń, wskazania przepływów pracy,
k.
raportowanie.
Program szkolenia musi odpowiadać wersji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania.
Uczestnicy muszą otrzymać certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu zawierające co najmniej następujące
informacje:
1) data i miejsce przeprowadzenia szkolenia,
2) imię i nazwisko trenera/trenerów prowadzących szkolenie,
3) wymiar szkolenia (ilość godzin),
4) zakres tematyczny szkolenia.
Asysta Techniczna Wykonawcy
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Usługi wykonywane w ramach Asysty Technicznej Wykonawcy świadczone w limicie min. 200
roboczogodzin obejmują:
a. udzielanie konsultacji telefonicznych i e-mailowych dotyczących zagadnień związanych z bieżącym
funkcjonowaniem oprogramowania, w języku polskim,
b. analizowanie i usuwanie wykrytych nieprawidłowości w działaniu oprogramowania w siedzibie
Zamawiającego,
c. zdalne diagnozowanie SIEM (z wykorzystaniem informatycznych narzędzi zdalnego dostępu,
73)
zapewnianych przez Zamawiającego) w celu analizy i rozwiązania zgłaszanych problemów dotyczących
działania systemu,
d. dokonywanie przeglądów poprawności działania rozwiązania w zakresie: procedur diagnostycznych i
konserwacyjnych, testów prawidłowości pracy systemu oraz naprawy zauważonych nieprawidłowości.
e. aktualizowanie oprogramowania w przypadku pojawienia się nowych stabilnych wersji oprogramowania
wchodzącego w jego skład,
f. dostrajanie wdrożonego rozwiązania SIEM,
g. eskalacja do producenta wdrożonego rozwiązania wszystkich zgłoszeń serwisowych i ich monitorowania.
Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia Asysty Technicznej Wykonawcy:
a. prace związane ze świadczeniem asysty technicznej muszą być wykonywane przez inżyniera z ważnym
certyfikatem producenta w zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania .
Zamawiający zastrzega sobie na etapie realizacji umowy żądanie przedstawienia przez Wykonawcę
dokumentu/dokumentów potwierdzających certyfikację inżyniera wykonującego asystę techniczną.
b. Wykonawca będzie świadczył asystę techniczną w zakresie obsługi zgłoszeń Zamawiającego przez okres
12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, przy limicie min. 200 roboczogodzin. Asysta
Techniczna w języku polskim.
c.
Wykonawca będzie realizował usługi Asysty Technicznej, o których mowa w pkt 73 w dni robocze w
godzinach 8.00-16.00. Czas usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania po
otrzymaniu zgłoszenia serwisowego nie może przekroczyć 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W
przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po godzinie 16.00, czas liczy się od godziny 8.00
następnego dnia roboczego.
d. Wykonawca będzie udzielał konsultacji telefonicznych i e-mailowych, o których mowa w pkt 73a pod
74)
numerami telefonów Wykonawcy, lub adresem poczty elektronicznej Wykonawcy w dni robocze, w
godzinach 8.00-16.00. Wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego eskalował do producenta
wdrożonego rozwiązania wszystkie zgłoszenia serwisowe, monitorował je i uczestniczył w ich
rozwiązywaniu.
e.
Wykonawca jest zobowiązany do okresowych wizyt inżyniera Wykonawcy realizowanych nie rzadziej
niż raz na kwartał na zasadach i w ramach puli godzin. Zgłoszenia wizyt okresowych i serwisowych będą
realizowane przez Wykonawcę po umówieniu terminu z Zamawiającym jednak nie później niż 7 dni od
ich zgłoszenia.
f.
Celem wizyt, o których mowa w pkt. e. będą: wszelkie prace związane z wdrożonym rozwiązaniem m.in.
aktualizacja oprogramowania, analiza poprawności działania, dostrojenie wdrożonego oprogramowania.
g. Czas wizyty przeznaczony na wykonanie asysty technicznej liczony jest od chwili przystąpienia do pracy
inżyniera Wykonawcy w obszarze wdrożonego rozwiązania w siedzibie Zamawiającego.
h. Zgłoszenie serwisowe uważa się za otwarte po przesłaniu go przez Zamawiającego do Wykonawcy
faksem lub mailem na adres wskazany w umowie.
Gwarancja
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie objęte było 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty podpisania
75)
protokołu odbioru.
Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji.
W ramach gwarancji Wykonawcy na prawidłowe, w pełni zgodne z jego przeznaczeniem funkcjonowanie
oprogramowania po jego wdrożeniu, Wykonawca będzie zobowiązany:
76)

usuwać usterki i problemy w działaniu oprogramowania,

prace w ramach gwarancji będą realizowane w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00, przy czym czas
naprawy nie może przekroczyć 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI
Wzór
Umowa Nr……./2015
zawarta w dniu ...................... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowieckim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8
00- 613 Warszawa, NIP: 1070001057 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………
a
zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:
..............................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

§1
Przedmiotem umowy jest zakup oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa
z bezterminową licencją na użytkowanie: nazwa ………………… producent ……………………….,
szkolenie oraz asysta techniczna.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Dostawca oświadcza, że licencja nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób
trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych,
praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Dostawca
oświadcza, że wypełnienie umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej
konkurencji, w szczególności nie naruszy tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
W razie powstania w trakcie wykonywania umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń osób
trzecich Dostawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych
lub na osobie, a wynikłych w trakcie realizacji lub wykonania umowy przez Dostawcę.
Dostawca oświadcza, że prace związane z wdrożeniem oprogramowania oraz ze świadczeniem asysty
technicznej będą realizowane przez inżyniera/inżynierów z ważnym certyfikatem producenta, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w pkt 64 i 74a załącznika nr 1 do umowy.
Dostawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu najpóźniej:
1)
w dniu rozpoczęcia prac wdrożeniowych certyfikaty (dokumenty) potwierdzające, że osoby
realizujące prace wdrożeniowe spełniają wymagania, o których mowa w pkt 64 załącznika nr 1
do umowy. O dacie rozpoczęcia prac wdrożeniowych Dostawca powiadomi faksem lub mailem
osobę wskazaną w § 2 ust. 2 umowy;
2)
w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 certyfikat (dokument)
potwierdzający, że osoba świadcząca asystę techniczną spełnia wymagania, o których mowa w
pkt 74a) załącznika nr 1 do umowy.
W przypadku zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 6 Dostawca zobowiązany jest wskazać
osobę/osoby zastępujące, spełniające co najmniej wymagania określone w pkt 64 i 74a załącznika nr 1
do umowy oraz przedłożyć certyfikat/certyfikaty wskazane w ust. 6.
Dostawca oświadcza, że oferowane oprogramowanie:
1)
posiada certyfikację potwierdzającą poziom bezpieczeństwa oraz funkcjonalność, zgodnie z
wymaganiami określonymi w pkt 9 załącznika nr 1 do umowy,
2)
umożliwia pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 10 załącznika nr 1 do umowy.
Dostawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego przedstawić certyfikat/-ty (dokument/-ty)
potwierdzające wymagania wskazane w ust. 8.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.

§2
Zamawiający wymaga, by Dostawca zrealizował przedmiot umowy w zakresie:
1)
zakupu oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową
licencją na użytkowanie (dostawa i wdrożenie oprogramowania) - w terminie nie
przekraczającym, zgodnie ze złożona ofertą …….. dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym zgodnie
z załącznikiem nr 2 do umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron, do którego
załącznikami będzie dokument/ dokumenty poświadczający: udzielenie Zamawiającemu
licencji na oprogramowanie oraz prawo do korzystania z 12 miesięcznej subskrypcji,
2)
przeprowadzenia min. 3 – dniowego szkolenia dla 2 pracowników Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru,
o którym mowa w pkt 1, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym zgodnie
z załącznikiem nr 3 do umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron, do którego
załącznikami będą certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu,
3)
asysty technicznej - w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa
w pkt 1 z limitem min. 200 roboczogodzin, co zostanie potwierdzone protokołami odbioru
sporządzonymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.
Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1 ze strony Zamawiającego podpisuje Naczelnik Wydziału
Informatyki lub osoba przez niego wskazana.
Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
przechodzi z Dostawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
Do realizacji czynności związanych z przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego upoważnia się
Naczelnika Wydziału Informatyki – ………………………………, tel. …………., fax: …………..
e-mail: ……….…………… lub osobę przez niego wskazaną.
Ze strony Dostawcy przedstawicielem do bezpośrednich kontaktów związanych z realizacją umowy
będzie:
1)
………………………………, tel. ……………….…., fax ….…………,e-mail:………………….
2)
………………………………, tel. ……………….…., fax ….…………,e-mail:………………….
– w zakresie świadczenia asysty technicznej.
Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i 5 dla swej skuteczności będzie wymagała jedynie
jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Dostawcy skierowanego odpowiednio do
Zamawiającego bądź Dostawcy.
§3
Dostawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 przekazuje Zamawiającemu
prawo do korzystania z oprogramowania wymienionego w § 1 ust. 1 umowy na podstawie licencji
udzielonej na czas nieoznaczony. Dostawca potwierdzi stosownym dokumentem/dokumentami udzielenie
Zamawiającemu licencji na oprogramowanie oraz prawo do korzystania z 12 miesięcznej subskrypcji.
Umowa obejmuje prawo do korzystania z licencji na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzanie do pamięci komputerowej;
2) użytkowanie zgodnie z dokumentacją i przeznaczeniem w szczególności w zakresie:
a) projektowanie, przygotowanie i adaptacja zastosowań oprogramowania zgodnie z potrzebami
Zamawiającego,
b) dystrybucja zastosowań oprogramowania przez Zamawiającego oraz wymienianie we wszelkich
materiałach informacyjnych lub promocyjnych,
c) zbieranie danych,
d) wprowadzanie danych,
e) utrwalanie danych,
f) przechowywanie danych,
g) opracowywanie danych,
h) zmienianie danych,
i) usuwanie danych,
j) odtwarzanie danych,
k) przesyłanie danych,
l) udostępnianie danych,
m) publikowanie danych w Internecie lub innych mediach,
n) duplikowanie wynikające z potrzeby zabezpieczenia ciągłości jego użytkowania,
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3.

4.

o) odtwarzanie z kopii zapasowych.
Dostawca, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wynikłą z wypowiedzenia umowy licencyjnej lub
odstąpienia od takiej umowy zobowiązuje się i gwarantuje, że ani on ani producent oprogramowania nie
będący dostawcą, nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do wypowiedzenia umowy licencyjnej,
ani prawa do odstąpienia od umowy przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30 lat od dnia podpisania protokołu odbioru,
o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 umowy.
Dostawca odpowiada za wady prawne przedmiotu umowy na zasadzie ryzyka.
§4

Cena za realizację przedmiotu umowy wynosi ……… zł brutto (słownie: ……………………………….).
Cena, o której mowa w ust. 1, składa się z następujących części:
1) zakup oprogramowanie do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową licencją
na użytkowanie (dostawa i wdrożenie oprogramowania) oraz 12 miesięczna subskrypcja w wysokości
………….. zł brutto (słownie: …………………………..);
2) przeprowadzenie min. 3 – dniowego szkolenia dla 2 pracowników Zamawiającego w wysokości
………………….zł brutto (słownie:……...................................).
3) 12 miesięczna asysta techniczna z limitem min. 200 roboczogodzin w wysokości ………….. zł brutto
(słownie: …………………………..),
3. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 2:
1) pkt 1 i 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy ………………………… w ciągu 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez
przedstawicieli Stron protokołem odbioru,
2) pkt 3 będzie płatna w 12 częściach przelewem na przelewem na rachunek bankowy Dostawcy
………………………… w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury za miesiąc poprzedni po jego upływie wraz z podpisanym przez przedstawicieli
Stron protokołem odbioru.
W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza
i ostatnia płatność będzie określona stosunkiem liczby dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia lub
zakończenia usługi, do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu.
Faktury powinny zawierać następujące dane:
Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
NIP: 1070001057.
Odbiorca i płatnik dowodu: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać kwotę
wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Dostawcy.
5. Wierzytelności przysługujące Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
1.
2.

§5
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 objęty jest ………. miesięczną gwarancją świadczoną na
miejscu u Zamawiającego. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
2. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Dostawca.
3. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie na podstawie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
4. Zgłoszenia awarii, o których mowa w ust. 3 będą dokonywane pisemnie na nr faksu: .................................
lub adres poczty elektronicznej: ............................................... W tym celu Dostawca zapewni dostępność
wskazanego nr faksu lub adresu poczty elektronicznej przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nienależytego jej wykonania lub
wykonania w sposób sprzeczny z ofertą.
§7
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 6 w wysokości
10% ceny określonej w § 4 ust. 1,
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za nieprzekazanie w terminie certyfikatów (dokumentów), o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 i pkt
2, w wysokości 0,5% ceny określonej odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 za każdy dzień
opóźnienia,
3)
za nieprzekazanie w certyfikatów (dokumentów), o których mowa w § 1 ust. 8, w wysokości 10%
ceny określonej w § 4 ust. 1,
4)
za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 wysokości 1 %
ceny określonej w § 4 ust. 2 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia,
5)
za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w wysokości 1 %
ceny określonej w § 4 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień opóźnienia,
6)
za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w pkt 74c załącznika nr 1 do
umowy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 2 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich
usunięcie,
7)
za opóźnienie w realizacji wizyty inżyniera Dostawcy, o której mowa w pkt 74e załącznika nr 1 do
umowy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 2 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia zgłoszenia,
8)
za opóźnienie w terminie naprawy oprogramowania w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt 76
załącznika nr 1 do umowy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na ich usunięcie.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy za opóźnienie w zapłacie odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności
do dnia zapłaty.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§8
2)

1. Dostawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub
przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, nie udostępniania ich
w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do
celów niezbędnych do realizacji umowy.
2. Osoby po stronie Dostawcy zobowiązane są przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy do
podpisania oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 5 do umowy. Podpisane oświadczenia należy
niezwłocznie złożyć na ręce osoby wskazanej w § 2 ust. 4 umowy.
3. Dostawca zobowiązany jest do podpisania umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 6 do
niniejszej umowy.
4. Osoby po stronie Dostawcy bezpośrednio realizujące przedmiot umowy oraz osoby nadzorujące
i kierujące ich pracą, zobowiązane są złożyć oświadczenie o treści stanowiącej załącznik do umowy
o zachowaniu poufności. Podpisane oświadczenia należy niezwłocznie złożyć na ręce osoby wskazanej
w § 2 ust. 4 umowy.

1.
2.

3.

§9
Dostawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny, o której mowa w §
4 ust. 1 tj. …………………….. zł (słownie:).
Jeżeli Dostawca wykona zamówienie zgodnie z umową, zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie
zwrócone Dostawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
§ 10 (w przypadku braku Podwykonawców zapis zostanie usunięty)

1.
2.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Dostawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia (zakresu)………………………………………………………
Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynność, których
wykonanie powierzył Podwykonawcom. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania
Podwykonawców, jak za własne.
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3.
4.

Dostawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące
Podwykonawców.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych
z Podwykonawcą.
§ 11

1. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia brutto Dostawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku
zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na doliczeniu do
wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej przez Dostawcę oferty, zmienionej stawki podatku VAT od
dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku,
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§ 13
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 14
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
w 2016 roku nie będzie możliwe zagwarantowanie środków finansowych na sfinansowanie umowy. W takim
przypadku żadnej ze stron nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze.
§ 15
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
dla Dostawcy.
DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY
Wzór
PROTOKOŁU ODBIORU
Z DNIA …......................... 2015 r.
Zamawiający potwierdza, że Dostawca - …………………………………………………………

1.

zgodnie z umową nr…….z dnia ………………………………
dostarczył oprogramowanie do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową
licencją na użytkowanie,

oraz wykonał prace wdrożeniowe,

zgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia:
Nazwa oprogramowania:

………………………………………………….

Producent oprogramowania:

……………………………………

2. Załączniki do protokołu:
a)

dokument/dokumenty potwierdzające udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie oraz
prawo do korzystania z 12 miesięcznej subskrypcji:

b)

dokumentacja powykonawcza,

c)

certyfikat (dokument) potwierdzający, że osoba świadcząca asystę techniczną spełnia wymagania, o
których mowa w pkt 74a) załącznika nr 1 do umowy
……………………………………………………

d)
3.

Informacje dodatkowe:
………………………………………………………………………………

Ze strony:

DOSTAWCY

ZAMAWIAJĄCEGO

……………………….

………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY
Wzór
PROTOKOŁU ODBIORU
Z DNIA …......................... 2015 r.

1.

Zamawiający potwierdza, że Dostawca - …………………………………………………………
zgodnie z umową nr…….z dnia ………………………………
przeprowadził …………. - dniowe (wymagane min. 3 – dniowe) szkolenia dla 2 pracowników
Zamawiającego,

2.

Załączniki do protokołu:
certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu wystawione na niżej wskazanych pracowników

-

Zamawiającego:
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
3.

Informacje dodatkowe:
………………………………………………………………………………

Ze strony:

ZAMAWIAJĄCEGO
……………………….

DOSTAWCY
………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

Wzór
PROTOKOŁU ODBIORU
ASYSTY TECHNICZNEJ
Z DNIA ......................... 20…… r.

1. Zamawiający potwierdza, że Dostawca - …………………………………………………………..
na podstawie

umowy nr ………… z dnia ……………..2015 r. zrealizował w okresie od

dnia…………………. do dnia ………………………….. asystę techniczną w liczbie godz. …………..

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*
* niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenia do realizacji:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. Wnioski:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Ze strony:
ZAMAWIAJĄCEGO
………………………….

DOSTAWCY
………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

(imię i nazwisko)
(adres zamieszkania)
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w myśl, której za dane
uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej.
Zobowiązuję się:
1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze
sposobami ich zabezpieczenia;
2) nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów materialnych (w
formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;
3) nie wykorzystywać ani nie udostępniać nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych celów niż
służbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;
4) do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych, wydrukowanych
nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów;
5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie ochrony
danych, bezzwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji Narodowego Funduszu
Zdrowia, administratora systemu informatycznego, właściwego ze względu na zaistniały incydent
kierownika komórki organizacyjnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urzędowania
również ochronę obiektu;
6) przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności i dostępności
danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, także
dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury
sprzętowo - programowej systemów informatycznych;
7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości o zachowanie
poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz
przestrzegania zasad dostępu do danych.

Wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza
……………………………..
Miejscowość, data

……………………
czytelny podpis

27

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ...................... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowieckim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8
00- 613 Warszawa, NIP: 1070001057 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………………… – ……………………..
a
..............................................................
zwanym dalej Dostawcą , reprezentowanym przez:
..............................................................
W związku z podpisaniem umowy nr ………/2015 z dnia …………., której przedmiotem jest zakup
oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową licencją na
użytkowanie, szkolenie oraz asysta techniczna, zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej
ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co
następuje:
§ 1.
Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one:
1)
przekazywane Dostawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób,
dotyczące spraw j lub przedsięwzięć strony związanych z realizacją umowy podstawowej,
2)
wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku
z realizacją umowy oraz przekazywane przez Zamawiającemu w ich trakcie informacje.

1.

2.

3.

1.

2.

§ 2.
Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Dostawca, w tym podwykonawcy, zobowiązuje się do:
1)
zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy ich przekazania,
w tym także informacji dotyczących konfiguracji, architektury i zabezpieczeń systemów
informatycznych u Zamawiającego;
2)
wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek współpracy Stron w zakresie
realizacji umowy;
3)
zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych
Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Dostawcy,
4)
na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy,
niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały zawierające
jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającego wraz ze wszystkim kopiami, będącymi w jego
posiadaniu.
W przypadku naruszeń przez Dostawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których
mowa w niniejszej Umowie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25%
wartości umowy podstawowej za każdą ujawnioną Informację Poufną.
Osoby biorące udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Dostawcy złożą oświadczenie
zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w
załączniku, który Dostawca przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu.
§ 3.
Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych:
1)
które są w dniu ujawnienia publicznie znane,
2)
których ujawnienie wymagane jest od Strony otrzymującej na mocy przepisów prawa.
Jeżeli Dostawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek
Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem
ujawnienia.
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3.

Dostawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych będzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz
zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że
Informacje Poufne są traktowane jako poufne.

§ 4.
Dostawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do Informacji
Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych.
§ 5.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do
zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy
także po wygaśnięciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej.

1.
2.

§ 6.
Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy właściwemu
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu w Warszawie.
Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie szczególności
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

§ 7.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności
……………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………..
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności Informacji Poufnych
udostępnionych mi w ramach realizacji umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest zakup
oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową licencją na
użytkowanie, szkolenie oraz asysta techniczna
użyte wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają:
a) przekazywane Dostawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób,
dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych z realizacją
umowy podstawowej,
b) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku
z realizacją umowy oraz przekazywane przez Zamawiającemu w ich trakcie informacje.

Potwierdzam odbiór

Miejscowość, data

DOSTAWCA

czytelny podpis
ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI
pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia ..............................

OFERTA NA

ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO KONSOLIDACJI ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWA Z BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ NA UŻYTKOWANIE, SZKOLENIE
ORAZ ASYSTA TECHNICZNA

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................................
Adres siedziby Wykonawcy ....................................................................................................................................
REGON………………………………..……..
tel. ................................................

NIP……………………………………

fax............................................

e-mail …………………………………

Oświadczenie o oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia - Zakup oprogramowania

1.

do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z bezterminową licencją na użytkowanie,
szkolenie oraz asysta techniczna
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę określoną w pozycji RAZEM CENA BRUTTO
poniższej tabeli:
Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto(zł)

Oprogramowanie do konsolidacji zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z
bezterminową licencją na użytkowanie (dostawa, wdrożenie oprogramowania)
oraz 12 miesięczna subskrypcja
1.

Nazwa oferowanego oprogramowania: ………………………….
Producent oferowanego oprogramowania: ………………………

2.

3.

Asysta techniczna przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
oprogramowania z limitem min. 200 godzin
Szkolenie min. 3 – dniowe, dla 2 pracowników Zamawiającego

RAZEM CENA BRUTTO

....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/NIE*
*(wybrać odpowiednie)
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
wskazuję nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
1) ...................................................
..........................................
2) ...................................................
..........................................
(nazwa towaru lub usługi)
(wartość bez kwoty podatku)
Oświadczenie o oferowanym terminie realizacji zamówienia:

2.

Oferujemy termin realizacji zamówienia - zakup oprogramowania do konsolidacji zdarzeń dotyczących
bezpieczeństwa z bezterminową licencją na użytkowanie - nie przekraczający ……… dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.
Uwaga: termin wymagany przez Zamawiającego nie przekraczający 40 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy
Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia:

3.

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku do Specyfikacji „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia” i stwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia określone w nim wymogi w pełnym
zakresie.
Oświadczenie o oferowanym okresie gwarancji

4.

Oświadczam, że na dostarczone i wdrożone oprogramowanie udzielam …………..miesięcznej gwarancji.
Uwaga: termin wymagany przez Zamawiającego 12 miesięcy.
Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji

5.

zamówienia
Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji
zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

6.

Oświadczam, że zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy zgodnie
z poniższym zestawieniem *
Lp.

Części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

* wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

Ponadto:
Oświadczamy, że – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr ………………………… – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
(dodatkowe wymagania w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa pkt 12.11. Specyfikacji)

7.

Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru,
4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
5) ……………………………………………………
6) ……………………………………………………

....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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pieczęć Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI

......................................, dnia ..............................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/
( w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców )

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym oświadczam,
że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO KONSOLIDACJI ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWA Z BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ NA UŻYTKOWANIE, SZKOLENIE
ORAZ ASYSTA TECHNICZNA

dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy*
* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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pieczęć Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI
......................................, dnia ..............................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA *

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

...............................................................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO KONSOLIDACJI ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWA Z BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ NA UŻYTKOWANIE, SZKOLENIE ORAZ
ASYSTA TECHNICZNA

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy
Wykonawca

35

pieczęć Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPECYFIKACJI

......................................, dnia ..............................
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/
oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO KONSOLIDACJI ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWA Z BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ NA UŻYTKOWANIE, SZKOLENIE
ORAZ ASYSTA TECHNICZNA
nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) **;
należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) ** w której skład wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca
** właściwe zaznaczyć.
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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