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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami
Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3: Wzór Umowy
Informacje ogólne.
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji.
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty,
zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on „nie dotyczy”.
3. KaŜdy Wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych
przez danego Wykonawcę.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem dokonanym przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na dowolna ilość części.
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
8. Zakres zadań Wykonawcy opisany został w rozdziałach 1 - 3 niniejszej specyfikacji (SIWZ)
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN

ROZDZIAŁ 1 – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975
Warszawa działając na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) zaprasza do złoŜenia ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniŜej 200 000 euro na:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla licencji oprogramowań
wykorzystywanych w PIG-PIB
I.
1.

Przedmiot zamówienia.
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla licencji oprogramowań wykorzystywanych w
PIG-PIB w 3 częściach:

Część 1: Wsparcie dla licencji CheckPointa
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla licencji oprogramowania CheckPoint- Collaborative
Enterprise Support - Standard uŜytkowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy
Instytut Badawczy przez okres 12 miesięcy. Nr kontraktu : (5907449)

Część 2: Wparcie dla licencji SA4500 Juniper
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Świadczenie usługi wsparcia technicznego licencji dla SA 4500 JUNIPER uŜytkowanych przez
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy przez okres 12 miesięcy.
Część 3: Wsparcie dla licencji Kaspersky Enterprise Space Security
Świadczenie usługi wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy dla uŜytkowanych przez
Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy licencji oprogramowania
Kaspersky EnterpriseSpace Security dla 1000 stacji roboczych /serwerów plików/ urządzeń
mobilnych oraz max 1500 skrzynek pocztowych.
2.
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.
Kod CPV: 72.61.10.00-6

II.
Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 12 miesięcy.

III Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej
Instrukcji.
2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V i VI
instrukcji oraz:
2.1. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu,
kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna
być umieszczona informacja o liczbie stron.
5. Formularz oferty naleŜy wpiąć jako pierwszą stronę oferty.
6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji.
7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, obowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom.
8. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie
będą rozpatrywane.
9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane zgodnie z zasadami
reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty winno
być dołączone do oferty a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie:
pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia Umowy.
11. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane
przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie
zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub
parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - w
przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
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13.

14.

15.
16.

tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji
stron oferty.
Ofertę naleŜy umieścić w opakowaniu uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.
Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego,
oraz posiadającym następujące oznaczenia:
„Świadczenie usługi wsparcia technicznego ”
„EZ-2400-5/2012”
„Nie otwierać przed 02.04.2012 r. godz. 12:15”
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
2.1. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca musi:
Wykazać wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego
postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jednej usługi wsparcia technicznego oprogramowania wymienionego w części, na którą
składana jest oferta, przez co najmniej 12 miesięcy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3.1. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca musi:
Wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą przeszkoloną i przygotowaną do świadczenia
usługi zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania posiadającą conajmiej 3 letnie
doświadczenie w świadczeniu takiej usługi.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny
oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, złoŜone na druku stanowiącym
Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.
2. Wykaz wykonanych usług, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. IV ppkt. 2.1 niniejszej
instrukcji, złoŜone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji. Do
wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wyszczególnione w nim dostawy
zostały wykonane naleŜycie.
3. Wykaz personelu, zgodnie z warunkiem określonym w punkcie IV, ppunkt 3.1 niniejszej
instrukcji (załącznik nr 6).
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4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą ww. oświadczeń
lub dokumentów, lub którzy złoŜą te dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
5. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (do wykorzystania Załącznik nr 4 do
niniejszej Instrukcji). W przypadku niezłoŜenia, złoŜenia wadliwego bądź zawierającego błędy
powyŜszego oświadczenia Zamawiający wezwie do uzupełnienia go zgodnie z treścią art. 26
ust. 3 ustawy Pzp.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:
1.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, złoŜone
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Instrukcji.
JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawi w Ofercie, w odniesieniu do
tych podmiotów, dokument wskazany powyŜej.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokument o którym mowa powyŜej, naleŜy zastąpić dokumentem lub dokumentami,
wystawionymi w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, Ŝe:
a.
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 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.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 powyŜej składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę
wspólnie.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŜszymi kryteriami:
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1.1. Cena oferty– 100%.
Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę za
realizację danej części zamówienia oddzielnie natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniŜszym wzorem:
CN
Pp =
x [100]
COB
gdzie:
Pp - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN – najniŜsza zaoferowana Cena oferty
COB – Cena oferty zaoferowana w ofercie badanej
Przyznane punkty będą skracane do drugiego miejsca po przecinku.
2.
Do realizacji części zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta nie została
odrzucona i uzyska w tej części największą ilość punktów.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca uwzględni ceny za wszystkie elementy przedmiotu zamówienia i wyszczególni je
dla pozycji wymienionych na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Instrukcji).
2. Podane ceny muszą uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
3. W Formularzu oferty naleŜy podać cenę netto, wartość podatku VAT cenę brutto, zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.
28.03.2011 r. (Dz. U. Nr 68 poz. 360) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne
omyłki w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
X. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty naleŜy składać w kancelarii Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego
Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, Bud. A; Nr pokoju 15.
2. Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2012 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie ustawowego
terminu.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:15 w
siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 231.
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.
Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcom i
Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów
zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający moŜe przesłać faxem lub pocztą elektroniczną, ale
dokumenty Wykonawcy są zobowiązani złoŜyć w formie pisemnej.
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2.
3.

Wykonawca potwierdzi (faksem lub pocztą elektroniczną) otrzymanie korespondencji.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa
Kucińska tel.22 459 21 55, fax 22 459 20 23; e -mail ewa.kucinska@pgi.gov.pl
XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, złoŜy kopię aktualnego dokumentu z właściwego
rejestru,
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem
umowy do złoŜenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku
składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy,
oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez
uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie podpisania
umowy. Umowa będzie podpisana w siedzibie Zamawiającego
XV. Wzór umowy.
1. Wzór umowy zawarty jest w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji.
2. Zapisy umowy nie kwestionowane pisemnie w terminie przewidzianym na pytania i
wyjaśnienia dotyczące specyfikacji, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeŜeń w
chwili podpisywania umowy.
XVI. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)
przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki :
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do współpracy
Załącznik nr 5 - Doświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 6 – Wykaz personelu

Warszawa, 23.03.2012 r.
ZATWIERDZAM
I Zastępca Dyrektora
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
Dyrektor ds. Geoinformacji
Mgr Roman Smółka
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Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Pieczęć wykonawcy

OFERTA
My, niŜej podpisani, .............................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz .............................................................................................................
Z siedzibą w…………………………...……….ul……………………………………….……..........
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi wsparcia
technicznego dla licencji oprogramowań wykorzystywanych w PIG-PIB”
. Oświadczamy, Ŝe:
1. Zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego wraz z załącznikami i nie
wnosimy do tych dokumentów Ŝadnych zastrzeŜeń.
2. Posiadamy uprawnienia do świadczenia usługi wsparcia technicznego dla licencji:
CheckPointa*
SA4500 Juniper*
Kaspersky Enterprise Space Security *
3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na warunkach określonych w Rozdziale 2
SIWZ i załącznikach nr 7, nr 8, nr 9 do SIWZ.
4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniŜszymi cenami
część
1

nazwa oprogramowania objętego
wparciem
CheckPoint – Collaborative Enterprise
Support-Standard

2

SA 4500 (serial #0240102009000179)
JUNIPER.

3

Kaspersky EnterpriseSpace Security dla
1000 stacji roboczych /serwerów
plików/ urządzeń mobilnych oraz max
1500 skrzynek pocztowych

cena netto

wartość VAT

cena brutto

4. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od zawarcia
umowy, przez okres 12 miesięcy od daty stwierdzonej w certyfikacie wsparcia dla licencji..
Zamówienie wykonamy samodzielnie /elementy
zamówienia (określić zakres)
………………………………………………………...........................................................................
zamierzamy powierzyć podwykonawcom∗
5.

UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 kolejnych dni od upływu terminu
składania ofert

6.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

∗

niepotrzebne skreślić
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7.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
(imię i nazwisko)………………………………………..………………………………..…..…
(nazwa składającego ofertę)…………………………………………………………….….…...
(adres, telefon, fax, e-mail)……………………………………………………………………..
9.

Ofertę niniejszą składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza są:
1............................................................................. 4..….…...................................................................
2............................................................................. 5..............................................................................
3............................................................................. 6..............................................................................

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

....................................................
podpis Wykonawcy lub upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), na „„Świadczenie usługi
wsparcia
technicznego dla licencji oprogramowań wykorzystywanych w PIG-PIB”
oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
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.

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

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upowaŜnionego przedstawiciela
Wykonawcy

UWAGA:
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, oświadczenie musi podpisać kaŜdy
z Wykonawców składających ofertę wspólnie lub pełnomocnik
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze
zm.) na:
„Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla licencji oprogramowań wykorzystywanych w
PIG-PIB” niniejszym oświadczam, iŜ nie występują podstawy do wykluczenia mnie jako
wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

....................................................
podpis Wykonawcy lub upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, oświadczenie musi złoŜyć kaŜdy
z Wykonawców składających ofertę wspólnie
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Załącznik nr 4–– Zobowiązanie do współpracy

Pieczęć wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE

DO

WSPÓŁPRACY

Ja, niŜej podpisany .......................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)
będąc upowaŜnionym do reprezentowania podmiotu (jeśli dotyczy):
.......................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba podmiotu)
o ś w i a d c z a m, Ŝe oddam do dyspozycji Wykonawcy ...........................................................
......................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
niezbędne zasoby w zakresie:
- wiedzy*
- doświadczenia*,
- potencjału technicznego*,
- osób zdolnych do wykonania zamówienia*,
- zdolności finansowych*
na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia na:
„Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla licencji oprogramowań wykorzystywanych w
PIG-PIB”

...........................................................
(pieczątka i podpis podmiotu
lub osoby reprezentującej podmiot)

..................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy
lub osoby reprezentującej Wykonawcę)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 – Doświadczenie wykonawcy

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi
wsparcia
technicznego dla licencji oprogramowań wykorzystywanych w PIG-PIB”
oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, zrealizowaliśmy lub realizujemy następujące usługi:
lp

Zakres świadczonej usługi

Data wykonania

Odbiorca usługi

1.

2.

3.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŜej wyszczególnione usługi zostały wykonane
naleŜycie.
Dokumenty potwierdzające, Ŝe zamówienia zostały wykonane naleŜycie, muszą potwierdzać dane
zawarte na niniejszym formularzu.

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

....................................................
podpis Wykonawcy lub upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 6 – Wykaz personelu

WKAZ PERSONELU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi
wsparcia technicznego dla licencji oprogramowań wykorzystywanych w PIG-PIB”
oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia przewidujemy następujące osoby:
Imię i nazwisko

kwalifikacje

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

doświadczenie

....................................................
podpis Wykonawcy lub upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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ROZDZIAŁ 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1
Wsparcie dla licencji CheckPointa
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla uŜytkowanych przez Zamawiającego licencji
CheckPoint przez okres 12 miesięcy na warunkach szczegółowo określonych przez producenta na
stronach internetowych : http://www.cc.com.pl/pl/prods/checkpoint/support.php (załącznik nr 7 do
SIWZ).
Miejsce realizacji zamówienia: Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4 kod :00-975 Warszawa
Kontrakt serwisowy dla klienta Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy: Nr konta (5907449), data odnowienia 1 stycznia 2012 roku, typ wsparcia:
Collaborative Enterprise Support – Standard
Część 2
Wparcie dla licencji SA4500 Juniper
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla uŜytkowanych przez Zamawiajacego licencji SA
4500 (serial #0240102009000179) JUNIPER przez okres 12 miesięcy.
Udostępnione będą następujące serwisy na warunkach szczegółowo określonych przez producenta
oprogramowania na stronach internetowych: http://www.clico.pl (załącznik nr 8 do SIWZ)

SupportCoverage

Product Serial #

Start Date

End Date

SVC-ND-SA4.5K-CL-H

SA4500 0240102009000179 24-Jan-2012 23-Jan-2013

SVC-EXT-WAR-SA4.5K-CL-H SA4500 0240102009000179 24-Jan-2012 23-Jan-2013
Miejsce realizacji zamówienia: Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa
Część 3
Wsparcie dla licencji Kaspersky Enterprise Space Security
Udzielenie wsparcia technicznego dla Licencji oprogramowania Kaspersky Enterprise Space
Security dla 1000 stacji roboczych /serwerów plików/ urządzeń mobilnych oraz max 1500
skrzynek pocztowych przez okres 12 miesięcy.
1. Udzielenie kompleksowego i profesjonalnego świadczenia przez Wykonawcę pomocy
technicznej (serwisu, konsultacji i szkoleń z zakresu uŜytkowania programu) w całym
okresie trwania usługi wsparcia. Zasady udzielania wsparcia opisane na stronach
internetowych: http://support.kaspersky.com/pl/support/rules (załącznik nr 9 do SIWZ)
2. Dostęp do pomocy technicznej musi być świadczony drogą elektroniczną i telefoniczną w
języku polskim zarówno przez Wykonawcę, jak i przez producenta oprogramowania.
3. W ramach usługi wsparcia technicznego licencji Zamawiający musi mieć moŜliwość
bezpłatnej aktualizacji do nowych wersji programu.
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4. W ramach usługi wsparcia technicznego licencji Zamawiający musi mieć moŜliwość
pobierania aktualizacji sygnatur zagroŜeń automatycznie (lub na Ŝądanie) z serwerów
producenta oprogramowania.
5. Zakres wsparcia technicznego musi być zgodny ze wsparciem udzielanym przez producenta
oprogramowania.
Miejsce realizacji zamówienia: : Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4 kod :00-975 Warszawa
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ROZDZIAŁ 3 – WZÓR UMOWY

UMOWA NR
zawarta w dniu
2012r. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie
przy ul. Rakowieckiej 4, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40,
reprezentowanym przez:
•

Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki Dyrektor

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a

zwaną dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego (EZ-2400-5/2012) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Strony
zawierają umowę o treści następującej:
§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest odnowienie wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy od
daty stwierdzonej w certyfikacie wsparcia dla licencji uŜytkowanych przez Zamawiającego o
typie wsparcia określonym poniŜej:
Część 1 CheckPoint- Collaborative Enterprise Support – Standard
Część 2 SA 4500 (serial #0240102009000179) JUNIPER.
Część 3 Kaspersky EnterpriseSpace Security
Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 SIWZ (załączniku nr 1 do umowy), w ramach
którego Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę asysty technicznej w odniesieniu do
licencji oprogramowania …………………………………………( części 1*/2*/3∗) w
następującym zakresie:
• Prawo do wsparcia technicznego według zasad ustalonych przez producenta
oprogramowania opisanych na stronach internetowych http://www. (załącznik
do umowy nr 1 a* dla części 1/ 1b dla części 2 / 1c dla części 3
• Prawo do aktualizacji i pobrania ze stron internetowych najnowszej wersji
oprogramowania.
W terminie 7 dni od od zawarcia umowy, przez okres 12 miesięcy od daty stwierdzonej w
certyfikacie wsparcia dla licencji..
§ 2. Wartość przedmiotu umowy
1. Całkowitą wartość brutto przedmiotu umowy ustala się na kwotę zł brutto (słownie: zł),
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której kopia jest załącznikiem nr2 do niniejszej umowy).

∗

niepotrzebne skreślić
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2. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525-000-80-40.
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT i posiada NIP:
§ 3. Warunki płatności
1. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy nr
……………………………………………………………..., na podstawie faktury VAT,
przedłoŜonej po zrealizowaniu przedmiotu umowy wraz z kopią protokołów odbioru
potwierdzonych bez zastrzeŜeń przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia przekazania
Zamawiającemu faktury.
2. Płatność uwaŜa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pienięŜnych z konta
Zamawiającego.
§ 4. Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku
kiedy Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy powyŜej 14 dni. W takim
przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości
przedmiotu umowy od której odstąpiono.
2. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego kary
umowne.
3. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki.
§ 5. Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają wprowadzenie istotnych zmian w zapisach umowy w związku z
okolicznościami niezawinionymi przez Wykonawcę ani osoby, którymi się posługiwał przy
wykonaniu przedmiotu umowy, których nie moŜna było przewidzieć w dniu jej zawarcia, z
wyłączeniem zmian dotyczących przedmiotu umowy.
2. Umowa moŜe ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów mających zastosowanie przy
wykonaniu umowy.
3. KaŜda zmiana umowy moŜe nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie w formie
aneksu pod rygorem niewaŜności.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Niniejsza umowa wchodzi w Ŝycie w dniu jej podpisania przez strony.
4. Niniejsza umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Za Zamawiającego :

Za Wykonawcę:
..........................................

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

strona nr 17

