Warszawa, dnia 9 września 2014 r.
ZATWIERDZAM
Dyrektor Generalny
Urzędu Patentowego RP
/-/ Cezary Pyl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr sprawy BG-II/211/28/2014

Tryb postępowania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo
zamówień publicznych)

Przedmiot:

„Dostawa zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall
wraz z instalacją i konfiguracją”

Zamawiający:

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192

WPROWADZENIE
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
2. Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego następujących, fabrycznie
nowych urządzeń:
dwóch zapór ogniowych typu Edge Firewall oraz dwóch zapór ogniowych typu Internal Firewall
posiadających zintegrowane oprogramowanie oraz ich wdrożenie do istniejącej infrastruktury
sieciowej Urzędu Patentowego RP.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień:
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32428000-9 Modernizacja sieci
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 42 dni od podpisania umowy.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli
przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania);
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4) Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia; oraz:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez
Zamawiającego w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie
dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że
zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu – z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
3. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy przynajmniej jeden
z członków konsorcjum będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali
łącznie.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24
UST. 1 i 2 USTAWY, ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY I USŁUGI
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a których opis sposobu oceny spełniania
został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W tym celu Zamawiający
żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane na
podstawie art. 44 ustawy w związku z art. 22 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ;
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu Zamawiający żąda od
Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
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2) Aktualnego odpisu 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;

4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. W tym
celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych:
1) w pkt. 2 ppkt 2-4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w
postępowaniu i podpisania umowy;
2) dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 składa każdy z wykonawców oddzielnie,
3) do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży:
1)
2)

Certyfikat ISO 9001:2000 na proces projektowania i produkcji (lub równoważny)
Deklarację producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (znak
CE)
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3)

Oświadczenie, że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, zostały
wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy, pochodzą z oficjalnego
kanału dystrybucji producenta i posiadają pakiet usług gwarancyjnych producenta
obejmujący użytkowników z obszaru Polski oraz że usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i
oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez
producenta, a wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez
producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia
technicznego

7.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 2.

8.

Dokumenty określone w pkt 1, 2 ppkt 1, 3 oraz 6 ppkt 3 należy złożyć w formie oryginału.
Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

9.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

10.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski. Nie jest wymagane złożenie tłumaczeń dokumentów, których złożenie wynika z opisu
przedmiotu zamówienia.

X.
INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z
treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w
punkcie 2 oświadczy, że ww. wiadomości nie otrzymał.
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd
Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, fax Zamawiającego 22 57
90 373, e-mail: wzp2814@uprp.pl
-

p. Przemysław Żaboklicki
p. Jolanta Klimaschka

– tel. (22) 57 90 432, w sprawach merytorycznych;
– tel. (22) 57 90 274, w sprawach proceduralnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/28/2014

Strona 5

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące zł) przez cały okres związania ofertą. Kopia dowodu wniesienia wadium
powinna być załączona do oferty.
2. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Wykonawca
wpłaca przelewem na konto Urzędu Patentowego RP w Banku Gospodarstwa Krajowego BP I
o/W-wa; nr konta 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216. Wadium powinno się znaleźć na koncie
Zamawiającego najpóźniej w dniu ostatecznego terminu składania ofert do godz. 10.00.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i
nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w
przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, albo w poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy,
należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu najpóźniej w dniu ostatecznego terminu składania
ofert do godz. 10.00. Do oferty powinna być dołączona kopia gwarancji bankowej /
ubezpieczeniowej lub poręczenia.
7. Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 ustawy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 2),
2) Formularz cenowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 5),
3) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem modelu
oferowanego sprzętu i jego parametrów technicznych,
4) Dokumenty wymienione w pkt IX SIWZ,
5) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów
rejestrowych).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/28/2014

Strona 6

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub
wydruk komputerowy).
4. Formularz ofertowy, formularz cenowy oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy
czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne
pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem notarialnie.
6. Zaleca się aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w
Formularzu ofertowym znajdowała się informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa
się oferta wraz z załącznikami.
7. Zaleca się aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte),
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.
8. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503). Informacje
te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich
dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty).
W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, nie można zastrzec informacji ogłoszonych
w trakcie otwarcia ofert.
9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę
należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192
„Dostawa zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją
i konfiguracją” Nr sprawy BG-II/211/28/2014
Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 19 września 2014r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej UP RP w
Warszawie, pokój nr 11, al. Niepodległości 188/192.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 września 2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w sali
nr 524.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i podana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
3. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wszelkie opłaty, cła i
podatki.
4. Formularz cenowy jest uszczegółowieniem ceny oferty podanej przez wykonawcę
w formularzu ofertowym. Cena w pozycji „razem” formularza cenowego musi być taka sama
jak cena oferty podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Kryterium
Cena oferty brutto

Waga w %
100

2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Najniższa cena oferty brutto
Wx = ----------------------------------------------------- x 100 punktów
Cena oferty brutto w ofercie ocenianej
gdzie:
Wx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę;
3. Ocena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę
punktów.
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie lub pocztą elektroniczną
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w
ofercie (ceny oferty brutto). Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej z następujących form:
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wykonawca wpłaca

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa al. Niepodległości 188/192
Bank Gospodarstwa Krajowego BP I o/W-wa,
Nr 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216
z adnotacją:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
– „Dostawa zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją i konfiguracją”
nr sprawy BG-II/211/28/2014
3. Zwrot wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
zabezpieczenie to nie zostanie zarachowana na pokrycie roszczeń Zamawiającego, nastąpi w
dwóch częściach. Pierwsza część w wysokości 70 % kwoty, o której mowa w pkt 1 nastąpi w
terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Drugą część
zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty, o której mowa w pkt 1, Zamawiający pozostawi celem
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona
najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, zwanej dalej „gwarancją,” warunki gwarancji oraz
bank/ubezpieczyciel powinny być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Gwarancję stanowić powinno nieodwołalne zobowiązanie banku / ubezpieczyciela, do
bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie kwot kar umownych
lub odszkodowań, należnych od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym
wykonaniem całości lub części obowiązków wynikających z Umowy. Zobowiązanie wynikające
dla banku / ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez
okres wykonywania Umowy, przedłużony o czas, przez który służyć będą Zamawiającemu
przeciwko Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form wymienionych w pkt 1, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI
UMOWY
ALBO
WZÓR
UMOWY,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu ………………………2014 roku w Warszawie pomiędzy:
1/Skarbem Państwa Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie
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przy Al. Niepodległości 188/192, NIP 526-10-48-480, REGON 000332251, zwanym w dalszej części
umowy Zamawiającym lub Urzędem reprezentowanym przez:
Pana Cezarego Pyla – Dyrektora Generalnego,
a
2/ ………………………………z siedzibą w……………………………………………., zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy……………………………………………………………………………………. pod numerem
KRS……….., NIP……………, REGON………………., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………,
Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wypisu z właściwego rejestru Wykonawcy
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
o następującej treści:
§1
Podstawa zawarcia umowy.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).
§2
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch zapór
sieciowych typu……. oraz dwóch zapór sieciowych typu……….. zwanych w dalszej części
umowy „urządzeniami ”wraz z ich montażem i wdrożeniem do istniejącej infrastruktury
sieciowej Zamawiającego, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia oraz opis techniczny minimalnych wymagań
technicznych urządzeń zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który
stanowi załącznik nr …. do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń, o których mowa powyżej, na własny
koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, do miejsca przez niego wskazanego.
4. Wykonawca gwarantuje, iż urządzenia, są fabrycznie nowe, nieużywane, zostały
wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy oraz są wolne od wszelkich wad
fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawiony do dostarczenia oprogramowania zainstalowanego
na urządzeniach wraz z wszelkimi wolnymi od wad prawnych i fizycznych licencjami i nośnikami
oraz, że przedmiot umowy, który będzie świadczył nie jest obciążony prawami osób trzecich.
6. Wykonawca oświadcza, iż w chwili zawarcia umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w §6 niniejszej umowy, niewyłączne i oraz nieograniczone co
do liczby użytkowników licencje producenta oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach
na korzystanie z oprogramowania, oraz na aktualizację tego oprogramowania w okresie 12
miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Dokumenty licencyjne
przekaże Wykonawca Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu przekazania licencji.
7. W przypadku naruszenia praw osób trzecich z tytułu korzystania z praw i licencji, o których
mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo dochodzić roszczeń regresowych od
Wykonawcy. O każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem osób trzecich Zamawiający
będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że ponosi
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pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z korzystaniem przez
Zamawiającego z licencji na oprogramowanie.
8. Przedmiot umowy musi spełniać wymogi określone w: SIWZ, jej modyfikacjach i odpowiedziach
na pytania Wykonawców oraz ofercie Wykonawcy stanowiących odpowiednio Załączniki nr
……………….. do niniejszej umowy, a także w obowiązujących przepisach prawa.
§3
Instalacja i konfiguracja sprzętu. Konsultacje.
1. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje dostarczony sprzęt i oprogramowanie zgodnie z
infrastrukturą sieciową Zamawiającego.
2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w dniu
podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu konsultacji dla administratorów z obsługi dostarczonego
sprzętu i oprogramowania, w zakresie instalacji i konfiguracji Sprzętu. Konsultacje będą
obejmowały co najmniej następujące zagadnienia:
- Konfiguracja fizycznych i wirtualnych interfejsów sieciowych
- Konfiguracja reguł kontroli ruchu sieciowego (ACL)
- Konfiguracja mechanizmu NAT
- Konfiguracja URL Filtering
- Konfiguracja IPS
- Konfiguracja QoS
- Konfiguracja uwierzytelniania użytkowników
- Konfiguracja tuneli VPN
4. Konsultacje zostaną udzielone w wymiarze minimum 16 godzin.
§4
Termin realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz do zapewnienia
pełnej funkcjonalności urządzeń i oprogramowania w terminie nie dłuższym niż 42 dni licząc od dnia
zawarcia niniejszej umowy.
§5
Zasady realizacji i odbiór przedmiotu umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą
2.
3.
4.
5.
6.

starannością, w sposób profesjonalny i rzetelny.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, na jego żądanie o przebiegu
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących uzgodnień przy
wykonywaniu niniejszej umowy będzie:…………………...
Zamawiający oświadcza, że osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie bieżących uzgodnień
przy wykonywaniu niniejszej umowy będą:………………………………….
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, najpóźniej na 24 godziny przed terminem o zamiarze
dostarczenia urządzeń, o których mowa w §2 niniejszej umowy.
Zamawiający dokona protokolarnego odbioru realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2
niniejszej umowy. Odbiór będzie dokonany przy udziale należycie upoważnionych
przedstawicieli obu Stron. Dostarczenie urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i
powykonawczą, licencjami, dokumentami gwarancyjnymi oraz ich wdrożenie zostaną
potwierdzone przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
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7. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady przedmiotu umowy,
Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym w protokole odbioru, nie dłuższym jednak niż 3
dni. Jeżeli w trakcie ponownego odbioru prac stwierdzone zostanie, że wady nie zostały
usunięte, Zamawiający może odstąpić od umowy.
§6.
Wynagrodzenie.
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie ………………netto (słownie:……………………………..) plus 23% VAT, co daje łącznie
kwotę ……………….brutto (słownie:……………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej, obejmuje łączną cenę za wykonanie
przedmiotu umowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania umowy, w tym koniecznego
magazynowania, transportu i rozładunku, opłat, podatków, ceł i ubezpieczeń.
3. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy.
§ 7.
Szczegółowe zasady rozliczeń.

1. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w §5 ust.6
będzie podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
2. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w §6 nastąpi przelewem bankowym na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku płatnika.
§8
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

1. Za przekroczenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 Wykonawca zapłaci
2.
3.
4.

5.
6.

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej w §6 ust.1 niniejszej
umowy za każdy dzień opóźnienia.
Za nieterminowe wykonanie obowiązków gwarancyjnych przewidzianych w § 11 ust.6,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej
w §6 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający podejmie czynności
mające na celu wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania potwierdzenia
usunięcia wady na skierowane do Wykonawcy wezwanie.
W wypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §6 ust.1 niniejszej
umowy.
Zapłata kar umownych nie wyłącza ani nie ogranicza po stronie uprawnionej możliwości
dochodzenia zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy wynagrodzenia.
§9.
Odstąpienie od umowy.

1. 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
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§10
Podwykonawcy.
Wykonawca realizując niniejszą umowę może posłużyć się wybranym przez siebie podwykonawcą
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne.
§11
Gwarancja.
1. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia posiadają standardową gwarancję producenta na okres
12 miesięcy.
2. W dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa powyżej w ust 1,
Wykonawca doręczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny na dostarczone
urządzenia.
3. Naprawa i wymiana urządzeń w razie jego awarii realizowane będą w miejscu instalacji
urządzeń w siedzibie Zamawiającego.
4. Zgłoszenia awarii i wad urządzeń przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny 24 godziny na
dobę drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany
jest w ciągu 8 godzin od momentu przesłania zgłoszenia, rozpocząć ich naprawę. Do biegu
terminów określonych w niniejszym ustępie nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz
godzin od 16:00 do 8:00 w dni robocze. Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń oraz
adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu wskaże Wykonawca w dokumencie
gwarancyjnym.
5. W wypadku, gdy awarii nie można usunąć w ciągu 1 dnia roboczego, Wykonawca dostarczy
sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych, spełniający te same funkcje
co urządzenie będące przedmiotem naprawy na następny dzień roboczy po przyjęciu
zgłoszenia awarii..
6. Czas naprawy urządzeń wynosi 1 dzień roboczy, od momentu przesłania zgłoszenia awarii
pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie do Wykonawcy. W wypadku przekroczenia
powyższego terminu Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwe urządzenie/a na nowe.
7. Przy trzeciej awarii danego urządzenia w okresie gwarancyjnym Zamawiającemu przysługuje
prawo bezpłatnej wymiany tego urządzenia na nowe.
8. Odbiór urządzeń do naprawy i ich zwrot po naprawie lub wymianie zostaną dokonane na koszt i
ryzyko Wykonawcy z i do siedziby Zamawiającego, z i do miejsca pracy urządzenia.
9. W dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa powyżej w ust 1,
Wykonawca doręczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny na dostarczone
urządzenia oraz na oprogramowanie urządzeń
§12
Usługa Wsparcia Technicznego.
1. W ramach wynagrodzenia , o którym mowa w § 6 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia
wsparcia technicznego dla urządzeń (sprzętu i oprogramowania) w okresie 12 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru .
2. Wykonawca w ramach wsparcia technicznego zapewni:
1) wsparcie telefoniczne
2) dostęp do najnowszych wersji oprogramowania,
3) dostęp do poprawek i łatek do oprogramowania,,
4) dostęp do aktualizacji plików sygnatur, baz danych opisujących ataki, baz kategorii URL.
5) możliwość bezpośredniego zgłaszania do producenta problemów serwisowych przez
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Zamawiającego
§13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % ceny
całkowitej podanej w ofercie, w formie ……………… ……………………………….
2. Jeżeli ustanowione zabezpieczenie nie zostanie przeznaczone na zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwrot 70% kwoty
zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu umowy, zaś kwotę stanowiącą 30% zabezpieczenia Zamawiający pozostawi celem
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady na przedmiot niniejszej umowy.
Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
§ 14.
Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania
formy pisemnej.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Załączniki:
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołanie wnosi się:
- 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, albo w
terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie:
- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
XXII. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Nie dotyczy.
XXIII.
ADRES
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
LUB
STRONY
INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ
Strona internetowa: www.uprp.pl
Adres poczty elektronicznej: wzp2814@uprp.pl
XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU,

JEŻELI

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr poz. 907 z późn.
zmian.), przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy kodeksu cywilnego.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis przedmiotu zamówienia;
Formularz ofertowy;
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Wzór oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia z postępowania;
Formularz cenowy;
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego następujących, fabrycznie
nowych urządzeń oraz ich wdrożenie do istniejącej infrastruktury sieciowej Urzędu Patentowego
RP:
Dwóch zapór ogniowych typu Edge Firewall (na przykład McAfee Firewall Enterprise
S2008 Appliance lub równoważny) oraz dwóch zapór ogniowych typu Internal Firewall (na
przykład McAfee Firewall Enterprise S4016 Appliance lub równoważny) o następujących
parametrach:
A. Wymagania ogólne – urządzenia Edge Firewall
1) Oferowane rozwiązanie musi być zrealizowane w postaci dedykowanej platformy
sprzętowej (appliance) i oprogramowania, dla którego wsparcie świadczone jest przez
jednego producenta.
2) Oferowany firewall ma spełniać następujące parametry wydajnościowe:
a. Wydajność firewalla – co najmniej 1,8 Gbps
b. Wydajność z włączonym wbudowanym modułem IPS i kontrolą aplikacji – co
najmniej 1Gbps
c. Ilość jednoczesnych połączeń – co najmniej 480000
d. Ilość nowych połączeń – co najmniej 14 tys/sek
3) Oferowany firewall i jego oprogramowanie wraz ze wszystkimi funkcjami i modułami
muszą posiadać licencję niezależną od ilości chronionych użytkowników, adresów IP,
komputerów, itp. Licencja na oprogramowanie powinna być stała, niewygasająca
umożliwiająca działanie firewalla nawet w razie nieodnowienia okresu wsparcia
technicznego. Urządzenie powinno być dostarczone z maksymalną ilością licencji na
wszystkie realizowane na nim funkcjonalności.
4) Oferowane rozwiązanie firewalla musi być rozwijane i dostępne na rynku od co najmniej
10 lat
5) Oferowane rozwiązanie musi być dostarczone w postaci dwóch urządzeń firewall
pracujących w klastrze niezawodnościowym. Nie dopuszcza się sytuacji, w której
uruchomienie klastra wymaga dodatkowej licencji.
B. Wymagania co do platformy sprzętowej - urządzenia Edge Firewall
Platforma sprzętowa na jakiej działa Firewall musi spełniać poniższe wymagania minimalne:
1) Możliwość instalacji w szafie montażowej 19”
2) Wysokość obudowy maksymalnie 1U
3) Minimum 6 wbudowanych interfejsów 1GE
4) Minimum 2 wbudowane porty USB
C. Wymagania ogólne –urządzenia Internal Firewall
1) Oferowane rozwiązanie musi być zrealizowane w postaci dedykowanej platformy
sprzętowej (appliance) i oprogramowania, dla którego wsparcie świadczone jest przez
jednego producenta.
2) Oferowany firewall ma spełniać następujące parametry wydajnościowe:
a. Wydajność firewalla – co najmniej 8,6Gbps
b. Wydajność z włączonym wbudowanym modułem IPS i kontrolą aplikacji – co
najmniej 2,7Gbps
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c. Ilość jednoczesnych połączeń – co najmniej 1400000
d. Ilość nowych połączeń – co najmniej 32 tys/sek
3) Oferowany firewall i jego oprogramowanie wraz ze wszystkimi funkcjami i modułami
muszą posiadać licencję niezależną od ilości chronionych użytkowników, adresów IP,
komputerów, itp. Licencja na oprogramowanie powinna być stała, niewygasająca
umożliwiająca działanie firewalla nawet w razie nieodnowienia okresu wsparcia
technicznego. Urządzenie powinno być dostarczone z maksymalną ilością licencji na
wszystkie realizowane na nim funkcjonalności.
4) Oferowane rozwiązanie firewalla musi być rozwijane i dostępne na rynku od co najmniej
10 lat
5) Oferowane rozwiązanie musi być dostarczone w postaci dwóch urządzeń firewall
pracujących w klastrze niezawodnościowym. Nie dopuszcza się sytuacji, w której
uruchomienie klastra wymaga dodatkowej licencji.
D. Wymagania co do platformy sprzętowej - urządzenia Internal Firewall
Platforma sprzętowa na jakiej działa Firewall musi spełniać poniższe wymagania minimalne:
1) Możliwość instalacji w szafie montażowej 19”
2) Wysokość obudowy maksymalnie 1U
3) Minimum 6 wbudowanych interfejsów 1GE
4) Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o minimum 6 interfejsów 10GE
5) Każde z urządzeń musi posiadać dwa redundantne zasilacze
6) System dyskowy urządzenia musi pracować w trybie RAID
7) Minimum 2 wbudowane porty USB
E. Wymagania techniczne i funkcjonalne – wspólne dla urządzeń Edge i Internal Firewall
1) System operacyjny firewall powinien być opatentowanym rozwiązaniem, które nie może
wykorzystywać komercyjnego systemu operacyjnego, dostępnego na rynku niezależnie
od zaoferowanego firewalla
2) Firewall musi umożliwiać wdrożenie w trybie segmentacji sieci (layer 3) jak również w
trybie transparentnym (layer 2)
3) Zarządzanie firewallem musi się odbywać poprzez dedykowaną aplikację (thick client)
instalowaną na stacji administratora
a. Nie jest dopuszczalne zarządzanie firewallem poprzez przeglądarkę WWW
4) Poza administracją przez “grubego klienta” (thick client) musi istnieć także pełny dostęp
administracyjny I konfiguracyjny poprzez CLI za pośrednictwem protokołu SSH
5) System zarządzania musi umożliwiać co najmniej:
a. Tworzenie reguł firewalla w oparciu o definicje obiektów
b. Podgląd logów z firewalla w czasie rzeczywistym z możliwością definiowania
filtrów
c. Wskazania do optymalizacji reguł (co najmniej przez statystykę najczęściej
używanych reguł) i podpowiedzi błędów logicznych w konstrukcji reguł
6) Producent firewalla musi posiadać w ofercie także dedykowane rozwiązanie do
zarządzania wieloma firewallami równocześnie, które będzie można wykorzystać do
administracji zaoferowanym firewallem w razie rozbudowy środowiska
a. Centralny system zarządzania musi umożliwić konfigurację wszystkich
parametrów firewalli
b. Centralny system zarządzania musi umożliwiać zdefiniowanie niezależnych
domen administracyjnych, za które odpowiedzialne są dedykowane konta
administratorów
7) Zaoferowany firewall musi posiadać wbudowany silnik anty wirusowy tego samego
producenta co producent firewalla
a. Aktualizacje sygnatur malware dla anty wirusowa powinny się odbywać nie
rzadziej niż raz dziennie i być realizowane automatycznie poprzez Internet
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b. Ochrona anty wirusowa musi być włączana lub nie w poszczególnych regułach
firewalla
8) Firewall musi zapewniać wykrywanie i kontrolę aplikacji niezależnie od portu, na jakim
działa aplikacja (w szczególności jeśli nie jest to standardowy port wykorzystywany
zwykle przez daną aplikację)
a. Definicje aplikacji powinny opierać się na sygnaturach dostarczanych i
aktualizowanych przez producenta firewalla, pogrupowanych w co najmniej 30
grup typu: aplikacje P2P, aplikacje do zdalnego zarządzania, aplikacje email, itp.
b. W ramach sygnatur producent musi określać poziom ryzyka związanego z
wykorzystaniem aplikacji w sieci
c. Aktualizacja definicji aplikacji nie może powodować automatycznego
przepuszczenia aplikacji z danej kategorii, nawet jeśli inne aplikacje z tej kategorii
są przepuszczone
d. Musi być możliwe włączenie i wyłączenie wykrywania aplikacji w dowolnej strefie
firewalla (interfejs, segment sieci, grupa interfejsów lub segmentów sieci)
e. Wykrywanie aplikacji nie może wymagać ich umieszczania w regułach firewalla
9) Firewall musi posiadać wbudowaną funkcjonalność QoS umożliwiającą określenie
maksymalnego procentowego wykorzystaniapasma jakie może być użyte przez dany
protokół
10) Firewall musi posiadać wbudowany moduł filtracji URL, który umożliwia wykorzystanie co
najmniej 90 różnych kategorii adresów URL
a. Baza danych adresów URL i adresów IP musi pochodzić od producenta firewall i
być przez niego być aktualizowana. Dostęp do aktualizacji powinien być możliwy
poprzez Internet w automatyczny sposób, bezpośrednio z firewalla
b. Wdrożenie filtracji URL nie może wymagać instalacji dodatkowych urządzeń lub
oprogramowania
c. Musi istnieć możliwość użycia funkcji kontroli URL w dowolnej regule firewalla
określającej źródło i cel połączenia, ale także musi być możliwe ustalenie
różnych kategorii URL, które będą blokowane lub przepuszczone dla określonych
grup użytkowników
11) Firewall musi posiadać wbudowany moduł IPS (intrusion protection system)
umożliwiający wykrywanie i blokowanie ataków na podstawie ich sygnatur
a. Baza sygnatur i moduł IPS muszą pochodzić od tego samego producenta to
producent firewalla
b. Baza sygnatur IPS musi być aktualizowana przez producenta, a jej aktualizacja
na firewallu musi być możliwa automatycznie przez Internet
c. Ochrona IPS obejmująca wybrane sygnatury ataków musi być włączana w
ramach wybranych reguł określających połączenie (nie dopuszcza się
stosowania rozwiązań, w których IPS włączany jest globalnie dla firewalla)
12) Firewall musi umożliwiać blokowanie połączenia na podstawie oceny ryzyka (reputacji)
jakie jest związane z celem/źródłem połączenia
a. Producentem bazy serwisu reputacyjnego, z której korzysta firewall musi być
producent firewalla
b. Weryfikacja reputacji strony połączenia musi następować na żądanie w czasie
nawiązywania połączenia, poprzez Internet
c. Baza serwisu reputacyjnego, z której korzysta firewall musi obejmować adresy
IP, domeny DNS, adresy stron WWW, itp.
d. Włączenie lub wyłączenie opcji weryfikacji reputacji połączenia i decydowania na
tej podstawie czy przepuścić czy zablokować połączenie powinno być możliwe w
poszczególnych regułach firewalla
13) Firewall musi umożliwiać zablokowanie lub przepuszczanie połączeń na podstawie
nazwy kraju, w którym zarejestrowane są adresy IP źródła lub celu połączenia
a. Weryfikacja przynależności adresu IP do kraju musi się odbywać na bieżąco z
firewalla przez Internet
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b. Wykorzystanie nazw krajów do blokowania lub przepuszczania połączeń musi
być możliwe w poszczególnych regułach firewalla
14) Firewall musi umożliwiać analizę zawartości połączeń szyfrowanych co najmniej dla
SSL, SSH, SCP, SFTP
a. W przypadku SSL Firewall musi umożliwiać deszyfrację i ponowną szyfrację
połączenia w trybie „man-in-the-middle”
b. Firewall musi działać jako proxy dla SSH, SFTP, SCP
c. Analiza ruchu szyfrowanego SSL musi obejmować w szczególności kontrolę
antywirusową
d. Musi istnieć możliwość zdefiniowania, które połączenia szyfrowane mają
podlegać kontroli na podstawie grup użytkowników nawiązujących połączenie
15) Musi być możliwe skonfigurowanie firewalla jako proxy aplikacyjnego co najmniej dla
protokołów: http, ftp, ssh, Citrix, smtp, Oracle sql, MS SQL, h.323, snmp, T120
a. W ramach realizacji funkcji proxy Firewall musi umożliwiać kontrolę i modyfikację
wybranych parametrów poszczególnych protokołów (np. zablokowanie komendy
POST dla http, zablokowanie możliwości transferu plików dla SSH, zablokowanie
komendy PUT dla ftp, itp.)
16) Firewall musi obsługiwać i analizować ruch w adresacji IPv6
17) Firewall musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu, co najmniej: RIP v1/v2,
OSPF, BGP, PIM-SM oraz routing statyczny
18) Firewall musi obsługiwać bezpieczną komunikację DNS, w tym tzw. split DNS
realizowany przez Firewall (Firewall realizuje funkcje wewnętrznego serwera DNS,
blokując możliwość bezpośredniego wysłania zapytania DNS do serwerów
zewnętrznych)
19) Firewall musi obsługiwać VLANy na swoich interfejsach fizycznych, co najmniej na
podstawie tagowania 802.1Q
20) Musi istnieć możliwość zbudowania klastra firewalli w ramach rozbudowy
zaoferowanego rozwiązania
a. Musi istnieć możliwość zbudowania klastra w układzie active-passive oraz activeactive bez konieczności stosowania zewnętrznych load-balancerów
b. Klaster musi być zarządzany jak jedno urządzenie i tak też widoczny z punktu
widzenia podłączonych do niego sieci
c. Urządzenia wchodzące w skład klastra muszą wymieniać miedzy sobą stan
połączeń
21) Firewall musi umożliwiać identyfikację użytkowników, których połączenia są obsługiwane
przez Firewall
a. Musi być możliwe wykorzystanie nazw użytkowników i grup, do których należą,
jako parametru w poszczególnych regułach firewalla
b. Identyfikacja użytkowników w domenie Active Directory musi być transparentna –
użytkownik nie musi podawać swoich danych w czasie połączenia, niezależnie
od wykorzystywanego protokołu
c. Poza autentykacją użytkownika w sposób transparentny i z wykorzystaniem
Active Directory musi być możliwe także zdefiniowanie „nie-transparentnej”
autentykacji i użycie co najmniej takich usług katalogowych jak: LDAP,
OpenLDAP, Radius, iPlanet, AD, Win NT
22) Firewall musi posiadać możliwość pełnego odtworzenia konfiguracji oprogramowania i
systemu operacyjnego z nośnika USB
23) W czasie i po wykonaniu upgrade’u wersji oprogramowania lub po instalacji łatki
(patcha), Firewall musi umożliwiać cofnięcie jego wersji oprogramowania do poprzedniej
bez konieczności reinstalacji oprogramowania z nośników zewnętrznych o ile producent
umożliwia taką operację dla konkretnej poprawki
24) Firewall musi posiadać wbudowany, szczególnie zabezpieczony moduł proxy dla
protokołu SMTP, który umożliwia kontrolę parametrów poczty elektronicznej i jej ochronę
przed malware i atakami z wykorzystaniem cech protokołu SMTP
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a. Funkcjonalność musi umożliwiać realizację tzw. rozdzielonej (split) komunikacji
pocztowej – połączenia SMTP nawiązywane są do firewalla, a on dopiero otwiera
komunikację z innym serwerem poczty
25) Firewall musi obsługiwać połączenia IPSec VPN w układzie site-to-site oraz user-to-site
26) Firewall musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach 1, 2c i 3 w celach
administracyjnych
27) Firewall musi umożliwiać zapisywanie logów na zewnętrzy serwer Syslog
28) Wraz z Firewallem należy dostarczyć oprogramowanie do wizualizacji logów
generowanych przez Firewall
a. Oprogramowanie musi działać na osobnym serwerze (dopuszcza się
uruchomienie oprogramowania jako maszyny wirtualnej na sprzęcie
Zamawiającego)
b. Dostęp do systemu wizualizacji i jego administracja musi być możliwa za pomocą
przeglądarki web
c. System musi obrazować także rodzaj aplikacji wykrywanych i kontrolowanych
przez Firewall oraz wykrywane przez Firewall ataki
d. System ma przedstawiać informację o ilości przesyłanych danych przez
poszczególne rodzaje aplikacji, informację do/z jakich krajów nawiązywane jest
połączenie
e. System wizualizacji musi umożliwiać korelację danych o ruchu z użytkownikami i
ich grupami z Active Directory
f. System musi umożliwiać porównanie aktualnego stanu ruchu w sieci z sytuacją w
przeszłości (co najmniej do 30 dni wcześniej) i wyświetlenie różnic (np. wcześniej
był w danym segmencie ruch a teraz nie, wcześniej firewall głównie blokował
ruch w danym segmencie, a teraz go przepuszcza, itp.)
g. System musi umożliwiać wygenerowanie raportów PDF z prezentowanych
danych
F. Wymagania dla wsparcia technicznego
Usługi wsparcia technicznego dla oferowanych Firewalli i ich platform mają być świadczone w
okresie co najmniej jednego roku od zakupu. W ramach usług wsparcia Wykonawca zapewni:
1) dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, bez konieczności wnoszenia
dodatkowych opłat
2) dostęp do poprawek i łatek do oprogramowania po ich opublikowaniu przez producenta
3) dostęp do aktualizacji plików sygnatur, baz danych opisujących ataki, baz kategorii URL,
itp.
4) możliwość bezpośredniego zgłaszania do producenta problemów serwisowych przez
Zamawiającego
G. Gwarancja
1) Gwarancja na oferowane Firewalle ma być świadczona w okresie co najmniej jednego
roku od zakupu.
2) Zgłoszenia awarii i wad urządzeń przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny 24
godziny na dobę drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie.
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 8 godzin od momentu przesłania zgłoszenia,
rozpocząć ich naprawę.
3) W wypadku, gdy awarii nie można usunąć w ciągu 1 dnia roboczego, Wykonawca
dostarczy sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych,
spełniający te same funkcje co urządzenie będące przedmiotem naprawy na następny
dzień roboczy po przyjęciu zgłoszenia awarii.
4) Czas naprawy urządzeń wynosi 1 dzień roboczy, od momentu przesłania zgłoszenia
awarii pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie do Wykonawcy. W wypadku
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przekroczenia powyższego terminu Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwe
urządzenie/a na nowe.
5) Przy trzeciej awarii danego urządzenia w okresie gwarancyjnym Zamawiającemu
przysługuje prawo bezpłatnej wymiany tego urządzenia na nowe
6) Naprawy i wymiany w razie awarii sprzętu, na którym działa Firewall muszą być
realizowane w miejscu instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego
H. Instalacja, konfiguracja wraz konsultacjami
1) Wymagane jest aby Wykonawca poprawnie zainstalował i skonfigurował wszystkie
dostarczone urządzenia zgodnie z istniejącą infrastrukturą sieciową Urzędu
Patentowego RP.
2) Wymagane jest aby Wykonawca w trakcie prac instalacyjnych przeprowadził konsultacje
z Zamawiającym i przekazał wiedzę z zakresu instalacji, konfiguracji i obsługi
oferowanych Firewalli. Konsultacje będą obejmowały co najmniej następujące
zagadnienia:
- Konfiguracja fizycznych i wirtualnych interfejsów sieciowych
- Konfiguracja reguł kontroli ruchu sieciowego (ACL)
- Konfiguracja mechanizmu NAT
- Konfiguracja URL Filtering
- Konfiguracja IPS
- Konfiguracja QoS
- Konfiguracja uwierzytelniania użytkowników
- Konfiguracja tuneli VPN
3) Konsultacje zostaną udzielone w wymiarze minimum 16 godzin.
I.

Wymagania ogólne dotyczące oferowanego sprzętu
1) Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zostały wyprodukowane
nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy.
2) Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i posiadać pakiet
usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Polski.
3) Usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu będą świadczone przez serwis producenta/serwis
autoryzowany przez producenta w Polsce;
4) Wsparcie techniczne sprzętu będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający
autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego w Polsce.

J. Oświadczenia lub dokumenty wymagane wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
1) Kopia certyfikatu ISO 9001:2000 na proces projektowania i produkcji (lub równoważnego)
2) Kopia deklaracji producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (znak
CE);
3) Oświadczenie, że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, zostały
wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy, pochodzą z oficjalnego
kanału dystrybucji producenta i posiadają pakiet usług gwarancyjnych producenta
obejmujący użytkowników z obszaru Polski oraz że usługi gwarancyjne dotyczące
sprzętu będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez
producenta w Polsce, a wsparcie techniczne sprzętu będzie świadczone przez
producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia
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technicznego w Polsce – oświadczenie może zostać zawarte w treści formularza
ofertowego zamówienia.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Nazwa i adres Wykonawcy:
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal
Firewall wraz z instalacją i konfiguracją” nr sprawy: BG-II/211/28/2014
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ, za łączną:
a)

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) ………………………………………………………zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………)
w tym podatek VAT w wysokości: …………………………………….................................................zł
(słownie zł …………………………………………………………………………………………………..)
b)

cenę netto (bez podatku VAT): …………………………………………………………………zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………...........)
2. Zamówienie wykonamy w terminie 42 dni od dnia podpisania umowy.
3. Akceptujemy zapłatę należności zgodnie z warunkami zawartymi w § 6 i § 7 istotnych
postanowień umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za zawiązanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią punkt XX
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w tym punkcie warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30
dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że dostawy i usługi, które będziemy świadczyć nie są obciążone prawami osób
trzecich.
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8. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane,
zostały wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy od daty dostawy, pochodzą z oficjalnego
kanału dystrybucji producenta i posiadają pakiet usług gwarancyjnych producenta
obejmujący użytkowników z obszaru Polski oraz że usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i
oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez
producenta, a wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez
producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia
technicznego.
9. Następującą część zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcy* (proszę wypełnić
jeżeli taka część występuje)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz
adres:..............................................................................................................................................
tel............................................fax............................................e-mail………………………………..
nr rachunku bankowego do zwrotu wadium ………………………………………………………….
11. Oferta niniejsza wraz z załącznikami składa się z ……..kolejno ponumerowanych kartek.
12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) Formularz cenowy;
2) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem modelu
oferowanego sprzętu i jego parametrów technicznych.
3) Dokumenty wymienione w pkt IX SIWZ;
4) ……………………………………
5) …………………………………..
6) …………………………………..
7) ………………………………….
8) ………………………………….
9) …………………………………..

.............................................
(miejscowość, data)

....................................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………….……
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z
instalacją i konfiguracją” nr sprawy BG-II/211/28/2014 prowadzonego przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że reprezentowany przeze mnie/przez nas Wykonawca
spełnia warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania 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 wykonania
zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.................................................
(miejscowość, data)

…………………………….........................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli
Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………….……
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie/przez nas Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zapór sieciowych typu
Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją i konfiguracją”, nr sprawy BG-II/211/28/2014, na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zmian.).

.................................................
(miejscowość, data)

…………………………….........................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli
Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Składając w imieniu……………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………
Ofertę, oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia
i postanowieniach specyfikacji niniejszego postępowania, zgodnie z poniższymi cenami:
Cena
Iloś
jednostkowa
ć
netto

Lp.

Przedmiot zamówienia

j.m.

1.

Zapora sieciowa typu Edge
Firewall wraz z rocznym
wsparciem technicznym

szt.

2

2.

Zapora sieciowa typu Internal
Firewall wraz z rocznym
wsparciem technicznym

szt.

2

3.

Wdrożenie zapór sieciowych
typu Edge Firewall do
istniejącej infrastruktury
sieciowej

szt.

1

4.

Wdrożenie zapór sieciowych
typu Internal Firewall do
istniejącej infrastruktury
sieciowej

szt.

1

Wartość
zamówienia
netto

VAT
(%)

Wartość
zamówienia
brutto

Razem cena oferty (suma pozycji 1, 2, 3, 4)

Pozycja „razem cena oferty” określona w formularzu powyżej musi być taka sama jak cena oferty wskazana
w formularzu ofertowym i uwzględniać kalkulację wszystkich elementów przedmiotu zamówienia
wyszególnionych w opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

.................................................
(miejscowość, data)

…………………………….........................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli
Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ
…………………………………….……
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją
i konfiguracją” nr sprawy BG-II/211/28/2014 oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany
przeze mnie/przez nas Wykonawca:
n nie należy 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.)
należy 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 (podać
nazwę i siedzibę):
……………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………….………
….…………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejsze
oświadczenie
składam/składamy,
pod
rygorem
wykluczenia
z
postępowania
w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między
podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy Wykonawcami).
* właściwe zaznaczyć znakiem X
...................................., dnia ....................... 2014 r.
………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
do reprezentacji Wykonawcy
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