Sygn. post. nr NZP-244-22/2019

Dot. Wniosku: Nr CRZP-240-176/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła
zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych na: dostawę dwuletniej (24-miesiące) subskrypcji kompletnego systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych posiadanych przez Zamawiającego.

2.

Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.

Termin wykonania zamówienia: przez 24 miesiące od dnia 17.05.2019 r.

5.

Wymagania dla Wykonawców:
1) doświadczenie: nie dotyczy,
2) wymagania dot. osób: nie dotyczy,
3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.

6.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100%

najniższa cena
Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = --------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.
7.

Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy
składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:15-16:15 lub przesłać na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.

9.

Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na
które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum
(w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający
zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.). Wykonawca
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
10. Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail:
anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji
należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom bez
ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych
omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną
odrzucone.
7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wykonał innego zamówienia na rzecz PIG-PIB.
8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne
części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000,
fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę dwuletniej (24-miesiące) subskrypcji kompletnego systemu ochrony antywirusowej dla stacji
roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych posiadanych przez Zamawiającego, sygn. postępowania: NZP-244-22/2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych
wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym
zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z
niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione
innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
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Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze
zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).
______________________
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

ZATWIERDZAM:
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik
Warszawa dnia 12.04.2019 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dwuletniej (24 miesiące) subskrypcji kompletnego systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych posiadanych
przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający posiada:
Komputery stacjonarne

-1200 sztuk,

Serwery fizyczne

-150 sztuk,

Serwery wirtualne (platforma Vmware)

-150 sztuk,

Urządzenia mobilne
Skrzynki pocztowe (platforma Exchange)

- 150 sztuk,
-1380 sztuk.

System antywirusowy musi obsługiwać wszystkie systemy Microsoft od Windowsa XP wzwyż oraz platformy LINUX. Ochrona urządzeń mobilnych musi wspierać systemy Android i MacOS. System musi posiadać konsolę zdalnej administracji wszystkimi chronionymi urządzeniami przy czym konsola musi posiadać:
1)

Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i
serwerów plikowych Windows, zdalna instalacja na środowiskach wirtualnych.

2)

Serwer administracyjny dostępny w formacie skonfigurowanej maszyny wirtualnej.

3)

Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware'owa, oraz zaporą
osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach
roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego.

4)

Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych.

5)

Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie, Zainstalowanych modułów, ostatniej aktualizacji oraz przypisanej polityki).

6)

Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej informacji dotyczących stacji ro-

7)

Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.

8)

Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach jedynie z centralnej konsoli zarzą-

boczej.

dzającej.
9)

Możliwość uruchomienia centralnej konsoli jedynie z poziomu przeglądarki internetowej.

10)

Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowanie raportów (według ustalonego harmonogramu) i wyeksportowanie go do formatu: pdf i csv.

11)

Raport generowany według harmonogramu z możliwością automatycznego wysłania go do
osób zdefiniowanych w tym raporcie również zbiorczo w formie archiwum zip.

12)

Moduł zapytań do bazy danych, w celu tworzenia niestandardowych raportów na podstawie tabel zawartych w bazie danych serwera zarządzającego.

13)

Możliwość instalacji oprogramowania na urządzeniach końcowych (stacje robocze, serwery i urządzenia mobilne), zapewniającą prawidłowe działanie programu, bez konieczności restartowania urządzeń po jej zakończeniu.

14)

Możliwość dezinstalacji oprogramowania antywirusowego innych firm.
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15)

W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

16)

Możliwość synchronizacji serwera administracyjnego z Active Directory.

17)

Możliwość aktualizacji serwera administracyjnego bez potrzeby przeinstalowywania.

18)

Tworzenie osobnych polityk dla fizycznych komputerów, urządzeń mobilnych oraz maszyn
wirtualnych.

19)

Możliwość zarządzania ochrona na serwerach Exchange, tworzenie polityk i konfiguracji
zdalnej ochrony.

20)

Możliwość przypisywania polityk w zależności od zalogowanego użytkownika domenowego.

21)

Możliwość przypisywania polityk w zależności na jakim połączeniu użytkownik się znajduje
(wifi, sieć przewodowa), DNS, IP, Brama itp.

22)

Integracja z zewnętrznym serwerem Syslog.

23)

Możliwość

uruchomienia

Stagingu, do testowania wypuszczonych aktualizacji w odizo-

lowanym środowisku.
24)

Moduł do szyfrowania danych (możliwość zaszyfrowania minimum 1200 szt. urządzeń końcowych).

Urządzenia Mobilne
1)

Dla systemu Android możliwość blokowania stron internetowych.

2)

Możliwość szyfrowania urządzenia opartego o system android.

3)

Możliwość pobrania wersji instalacyjnej ze sklepu iOS oraz Android.

4)

Skanowanie aplikacji w trakcie instalacji na urządzeniach z systemem Android.

5)

Ochrona stron internetowych dla androida pod kontem malware, exploit, phishing.

6)

Możliwość blokowania ekranu głównego hasłem.

7)

Możliwość definiowania i zabezpieczania połączeń WiFi.

8)

Kontrola przeglądarki Safari dla urządzeń z systemem iOS.

9)

Zdalne blokowanie telefonu.

10)

Zdalne kasowanie telefonu.

11)

Możliwość zdalnej lokalizacji telefonu.

Termin wykonania: przez 24 miesiące od dnia 17.05.2019 r.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

O F ER T A
My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZP-244-22/2019 (CRZP-240-176/2019) dotyczące: dostawy dwuletniej (24-miesiące) subskrypcji kompletnego systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych posiadanych przez Zamawiającego składamy niniejszą
ofertę.
1.

Oferujemy świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia, określonym w Opisie
przedmiotu zamówienia za cenę:
brutto ………………………… słownie: …………………………………………………………………

Rodzaj

Ilość

1

2

1.

Komputery stacjonarne

- 1200 szt.,

2.

Serwery fizyczne

- 150 szt.,

3.

Serwery wirtualne
(platforma Vmware)

- 150 szt.,

4.

Urządzenia mobilne

- 150 szt.,

5.

Skrzynki pocztowe
(platforma Exchange)

- 1380 szt.

L.p.

Cena
jednostkowa
netto
3

Cena łączna
netto

VAT

Cena
brutto

4=2x3

5

6=4+5

Łącznie:
2.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: przez 24 miesiące od
dnia 17.05.2019 r.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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4.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy
uwzględnieniu zapisów Istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.

5.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6.

Załącznikami do niniejszego formularza są:

7.

a.

……………………………….,

b.

…………………………………
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

…………………………………………………………
(imię i nazwisko)
tel. …………………………………………………e-mail ………………………………………………………….

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

.............................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
Umowa nr CRZP-240- ……/……...

zawarta w dniu …………………. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie,
adres:
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy
………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….……
w …………….…….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:
……………………..…….,
NIP
……………………………………,
Regon
……………………………………, kapitał zakładowy …………………
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
…………………..,
adres
prowadzenia
działalności
…………………,
ul.
………,
NIP:……………………….,
Regon
…………………,
reprezentowanym/ą
przez:
…………………………..(na mocy ……………………………………….)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
…………………..,
adres
prowadzenia
działalności
…………………,
ul.
………,
NIP:……………………….,
Regon
…………………,
reprezentowanym/ą
przez:
…………………………..(na mocy ………………………………………)
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….. adres prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP:……………………….,
Regon
………………….,
reprezentowanym/ą
przez:
…………………………..(na
mocy
…………………………………………)
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wspólnikami spółki cywilnej ………………………… ………………….., NIP …………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) oraz
zgodnie z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego sprzedaży i dostawy do
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (kod: 00-975) przy ulicy Rakowieckiej 4, dwuletniej (24-miesiące) subskrypcji kompletnego systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych posiadanych przez Zamawiającego, w zakresie i ilości określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i Ofercie Wykonawcy z dnia ............2019 r., które stanowią odpowiednio Załączniki nr 1
oraz nr 2 do Umowy.
2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w ciągu 14 dni od zawarcia umowy w postaci licencji
elektronicznej na oprogramowanie opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr1
do Umowy) oraz udzielenia Zamawiającemu licencji na okres 24 miesięcy (zwanym dalej
też „Oprogramowaniem’), jednak nie później niż do 17.05.2019r. Oprogramowanie będące
Przedmiotem Umowy zostanie aktywowane w dniu 17 maja 2019 roku na okres 24 miesięcy.
Wykonawca oświadcza, iż wykona Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami, w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem najlepszych praktyk i przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy w sposób nienaruszający praw twórców i
właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z
Oprogramowania.
4. Wykonawca oświadcza, że używane przez niego do wykonania Umowy narzędzia, programy
są i będą wykorzystywane zgodnie z udzielonymi licencjami.
5. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób
trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób
trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie
środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami oraz zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jak poniesie Zamawiający z tego tytułu.
6. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Wykonawca oświadcza, że:
a) używane przez niego do wykonania niniejszej Umowy narzędzia programistyczne są i
będą wykorzystywane zgodnie z udzielonymi licencjami;
b) nie powierzy do realizacji osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Zamawiającego, wykonania całości bądź dowolnej części Umowy;
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c) wykonanie niniejszej Umowy leży w granicach jego możliwości i kompetencji i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej stojące na przeszkodzie wykonania niniejszej umowy;
8. Wykonawca potwierdza, iż zawiera Umowę po odpowiednim zapoznaniu się z danymi przekazanymi przez Zamawiającego.
9. Oprogramowanie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Rakowiecka 4 poprzez przekazanie Oprogramowania drogą elektroniczną poprzez umożliwienie
Zamawiającemu pobrania Oprogramowania ze wskazanego przez Wykonawcę zasobu internetowego oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających udzielenie licencji, informacji
niezbędnych

do

instalacji/uruchomienia

Oprogramowania

oraz

kluczy

licencyj-

nych/aktywacyjnych, które uruchomia procedurę dostępu oraz pozwolą na korzystanie z
Oprogramowania.
§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
ryczałtowane
wynagrodzenie
umowne
brutto
w
wysokości
………………………………………………. zł (słownie: …………………………………………….), zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia …………….. roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Kwota powyższa stanowi maksymalne wynagrodzenie jakie Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację Umowy.

3. W ramach wynagrodzenia , o którym mowa w ust.1 powyżej , Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania na okres 24 miesięcy , której okres rozpoczyna się od 17 maja 2019 r.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu
Umowy, w tym w szczególności cenę Przedmiotu Umowy, koszty licencji, cła, koszty dostawy
itd. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych
przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej obejmuje wynagrodzenie za cały okres
trwania umowy.

6. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, Wykonawca jest upoważniony do wystawienia
faktury z aktualnie obowiązującą na dzień jej wystawienia stawką VAT

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP 525-000-80-40,
8. Wykonawca

oświadcza,
………………………..……

że

jest

podatnikiem

czynnym

VAT

i

posiada

NIP:

9. Zapłata za Przedmiot Umowy dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przedłożonej po aktywowaniu licencji w dniu 17 maja 2019r. wraz z kopią protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, ,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, w terminie do 14 dni od doręczenia faktury
Zamawiającemu.

10. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego.

11. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
12. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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13. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca upoważniony jest do naliczania odsetek ustawowych.

14. Umowa niniejsza jest współfinansowana ze środków publicznych NFOŚiGW w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
§ 3. Przedstawiciele Stron
1. W zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, jako osoby uprawnione do kontaktów z drugą Stroną Umowy i podpisania protokołu odbioru wskazuje się:
1) ze
strony
Zamawiającego:
………………………,
tel.
……………..,
e-mail:
………………………………..….
2) ze
strony
Wykonawcy:
………………………,
tel.
……………..,
e-mail:
…………………………..……………
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy.

§ 4. Warunki realizacji Umowy
1. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotu Umowy przygotowuje Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy wolny od wad.
3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy termin
dostawy Przedmiotu Umowy, z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym z tym zastrzeżeniem, że
zostanie aktywowane Oprogramowanie w dniu 17 maja 2019r.
4. Zamawiający, bez obowiązku zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia Oprogramowania , jeżeli:
a) dostarczone Oprogramowanie będzie inne niż w Ofercie Wykonawcy .
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych od dostawy, iż
Oprogramowanie nie spełnia wymogów jakości, Wykonawca obowiązany jest do:
a) wymiany Oprogramowania na nowy, wolny od wad, kompletny, zupełny, a także
zgodny z Ofertą,
b) dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, od daty otrzymania informacji z zastrzeżeniami.
6. Koszty wymiany, w tym odbioru Oprogramowania uprzednio dostarczonego z siedziby Zamawiającego oraz ponownej dostawy pokrywa wyłącznie Wykonawca. Postanowienia ust. 3-4
powyżej stosuje się odpowiednio.
§ 5. Kary umowne
1. W przypadku zwłoki w dostawie i realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy , Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy ,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego w
§ 2 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania (przez Wykonawcę lub Zamawiającego) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1
Umowy
3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych naliczonych w związku z realizacją Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Kary umowne nie zostaną naliczone jeżeli do opóźnienia doszło z winy zdarzeń losowych, niezawinionych przez Wykonawcę.
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§ 6. Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający jest uprawniony, w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w przypadku:
1) niewykonania lub niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w szczególności niedotrzymania terminów określonych w § 1 ust 2 Umowy
lub Opisie Przedmiotu Zamówienia;
2) zaprzestania (choćby tylko faktycznego) prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub
wszczęcia wobec niego postępowania likwidacyjnego,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Ponadto Zamawiający jest uprawniony, w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
do złożenia oświadczenia do odstąpienia od Umowy (w całości lub części), w przypadku
gdy:
1) nastąpi odstąpienie od Umowy przez współfinansującego przedsięwzięcie (NFOŚiGW) z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu.
3. Wykonawcy przysługuje w tym wypadku wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane
do dnia zawiadomienia o odstąpieniu,

1.

§ 7. Zachowanie poufności
Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu
umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach związanych z
ochroną danych osobowych, a także ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy
przedsiębiorstwa.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich niepodlegających upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku wykonywania Przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania i do nieudostępniania osobom trzecim żadnej
nie podlegającej upublicznieniu informacji, którą nabył bezpośrednio lub pośrednio w trakcie
trwania lub w wyniku wykonania Umowy. Niniejsze postanowienie obejmuje również dane
osobowe administrowane przez pracowników Zamawiającego, wszelkie poufne dokumenty i
informacje finansowe, marketingowe, handlowe, techniczne, konsultingowe i inne, w tym informacje i dokumenty, które Wykonawca sporządził, przetworzył lub otrzymał w związku z rea13
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lizacją Umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy
informację tę ma traktować jako poufną.
4.

Informacji poufnej nie stanowi informacja powszechnie znana w chwili ujawnienia, legalnie
otrzymana od strony trzeciej bez zastrzeżenia poufności oraz ujawniona przez stronę za
uprzednią pisemną zgodą drugiej strony, co do której obowiązek przekazania wynika z przepisów prawa, orzeczenia lub wezwania właściwych władz.

5.

Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów, do których ma dostęp w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, w
innych celach niż do jej wykonywania.

6.

Obowiązek określony w ust.2 i 3 nie dotyczy:
a) informacji publicznie dostępnych,
b) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte
zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,
c) obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń.

7.

Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na
uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych
środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem.

8.

Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 2 i 3, przez swoich pracowników i
podwykonawców.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych, jeśli dane takie pozyska w trakcie lub w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

10. Osoby będące w dyspozycji Wykonawcy, uzyskujące wgląd w dane osobowe administrowane przez Zamawiającego, zobowiązane są posiadać przeszkolenie z zakresu ochrony danych
osobowych, zostać upoważnione przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać indywidualne zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszelkich wewnętrznych uregulowań Zamawiającego.
12. W chwili, gdy dane w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do
świadczenia przez niego usług na rzecz Zamawiającego, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym przypadku
nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez
uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie.
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13. Wykonawca, po wykonaniu Umowy, zobowiązuje się do zwrotu wszelkich dokumentów, które
otrzymał od Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy.
§ 8. Rozwiązanie Umowy
W przypadku rażącego nieprzestrzegania warunków wsparcia technicznego, określonych w niniejszej Umowie, w szczególności terminów realizacji zgłoszeń, Zamawiający może wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym mu w tym celu terminie,
a po bezskutecznym upływie tego terminu może rozwiązać Umowę.
§ 9. Odpowiedzialność Stron
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane
siłą wyższą.
2. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne
od Stron i niemożliwe do przewidzenia
§ 10. Odbiory
1. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy Strony sporządza Protokół Odbioru z udziałem przedstawicieli obu Stron. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.
2. Protokoły odbioru podpisane przez Zamawiającego „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę .

1.

2.

§ 11. Dane osobowe
Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego
dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskały w celu zawarcia lub realizacji niniejszej umowy.
Strony zobowiązują się do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, także w odniesieniu do innych osób fizycznych, od których pozyskają
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej
Umowy.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony .
3. Każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust.2 Umowy
4. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia Stron związane z realizacją Umowy, winny być
kierowane na adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej Umowy, o ile w Umowie nie
wskazano odmiennie. W przypadku zmiany adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować na piśmie o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłanej na ostatni wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.
5. Integralną częścią Umowy są załączniki.
6. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
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2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………..…. 2019 r.
3) Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu Odbioru.

Zamawiający:

………………………………

Wykonawca

……………………………
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Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór Protokołu Odbioru
PROTOKÓŁ ODBIORU do Umowy nr ...................../2019
Miejsce dokonania odbioru:
Warszawa,
Data dokonania odbioru:
……………………………………………
Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w:
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
którego reprezentuje:
1.
.……………………………………………………………………………
2.
.……………………………………………………………………………
przyjmuje
od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………
siedzibą w:
……………………………………………………………………………
którego reprezentuje:
1.
.……………………………………………………………………………
2.
.……………………………………………………………………………
Przedmiot Odbioru:
Lp.

Nazwa/Opis przedmiotu odbioru

1.
2.
3.

Zastrzeżenia: **
Lp.

Opis:

Termin usunięcia:

1.
2.
Ustalenia:
1. Praca została/nie została* wykonana zgodnie z Umową.
2. Wnioskuje/nie wnioskuje* o rozliczenie finansowe pracy.
Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
opóźnień w realizacji)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Podpisy:
Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………

………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w przypadku stwierdzenia Zastrzeżeń
17

