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Znak sprawy: BAG. 261.1.25.2016   

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek 

oprogramowania (Software Assurance) na warunkach określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft 

Enterprise Nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations 

Limited B.V. sp. prawa irlandzkiego 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa. 

E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl 

Strona internetowa: www.nfz.gov.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  

zwanej dalej „ustawą”. 

2. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy.  

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia 

technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) na warunkach 

określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft Enterprise Nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej 

przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited B.V. sp. prawa irlandzkiego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”. 

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy 

stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 

3. Miejsce realizacji usługi: Centrala NFZ oraz Oddziały Wojewódzkie NFZ.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48771000-3 

7. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami 

własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub 

równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów 

gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia 

właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani 

do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w zakresie:  

a) dostawy licencji wraz z Software Assurance oraz subskrypcji w terminie nie później niż  21 (ostateczna 

ilość dni zostanie ustalona  zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym) od dnia 

zawarcia umowy. 

b) wsparcia technicznego dla oprogramowania w okresie od zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r.  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy, 

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku  

w tym zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje warunku nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże, że wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług podlegających na świadczeniu usług wsparcia 

technicznego lub usług subskrypcji na oprogramowanie Microsoft, każda o wartości przekraczającej 

1.500.000,00 zł . W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości, przez co 

najmniej jednego z Wykonawców.  

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności 

zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.  

Ww. dokument musi określać w szczególności: 

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem. 

3)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

-   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

-   zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże  

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt 1). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać  

z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być 

złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

realizację umowy. 

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
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Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

ORAZ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY 

1. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 

1) Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu tj. Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (jednolity dokument), (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym 

Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str.16), ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Zasady wypełniania 

jednolitego dokumentu zostały umieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-

europejski-dokument-zamowienia  . 

Zamawiający jednocześnie informuje, że w celu ułatwienia Wykonawcom wypełnienie jednolitego 

dokumentu, do jego przygotowania wykorzystał narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską 

dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  . 

W odniesieniu do części IV jednolitego dokumentu: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca powinien 

wypełnić tylko sekcję A w części IV: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 

kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

3) W przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt V.2. 

1 Specyfikacji, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt V.2. 

2) Specyfikacji. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ 

dotyczący podwykonawców. 

2. W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5, WYKONAWCA PRZEKAZUJE 

ZAMAWIAJĄCEMU: 

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie składa odrębnie każdy 

Wykonawca. 

3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA 

NAJWYŻEJ OCENIONA, ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM 

TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, 

NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW : 

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,  

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 

 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokumenty i oświadczenia wymienione w lit. a) – c) musi złożyć każdy z Wykonawców. 

 

 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów i oświadczeń wymienionych w lit a) – c). 

 

 Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII.3.1) lit. a) składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być 

wystawiony zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 1. 

2)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

W przypadku, gdy w zakres umowy wchodziło wiele usług i działań, należy podać, czy w zakres tej 

umowy wchodziła także usługa określona w warunku, o którym mowa w pkt V.1.2) lit c) wymagana 

przez Zamawiającego i wskazać jej parametry. 

W przypadku usług w trakcie trwania, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w 

wymienionym zakresie i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem. 

 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w pkt VII.3. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę w JEDZ oświadczenia lub dokumenty. 

 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę  oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 

posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o 

ile są one aktualne. 



 5 

 Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

VIII. FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

4. Poświadczenie z klauzulą „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej na każdej zapisanej 

stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone 

przez osoby uprawnione do reprezentowania – zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa. Podpis 

powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

IX. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz poda firmy 

podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w pkt VII Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy). 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

BAG.261.1.25.2016.  
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5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,  

Sekcja Zamówień Publicznych,  

ul. Grójecka 186,  

02-390 Warszawa.  

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na nr 22 572 – 63 – 05. 

7. Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

- Aleksandra Pilarska – Pogoda  

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Agnieszka Szpak  

8. Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści 

specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez 

ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej – zamieszcza na tej 

stronie.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści Specyfikacji.  

10. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji 

Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. 

Wysokość wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł). 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu  31 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 

Za termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 

Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 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 2016, poz.64, z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

Dowodem wniesienia wadium będzie: 

1) pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe,  

77 1130 1017 0020 0734 8625 7421 z dopiskiem „Wadium - Postępowanie BAG.261.1.25.2016 

Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek 

oprogramowania (Software Assurance)” potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek 

przed upływem terminu wnoszenia wadium,  

2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).  

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne 

zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych  

w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 

Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 

4a i ust. 5 ustawy. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 

przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego) lub załączyć do 

oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie 

niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy 

złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
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1.   Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3.   Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli niej jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Specyfikacji ); 

2) Wykaz cen jednostkowych (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji); 

2) oświadczenie JEDZ (zgodnie z pkt VII.1. Specyfikacji); 

4) dowód wniesienia wadium; 

5)  pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

6) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (o ile dotyczy).  

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. 

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna  

z formularzami załączonymi do Specyfikacji. 

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

dokumentami. 

4. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli 

do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających 

z ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, 

albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony 

w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpis powinien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

8. Oferta musi być sporządzona na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany 

w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami była zszyta lub spięta (np. 

zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

10. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia 

technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) na warunkach 

określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft Enterprise Nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez 

Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited B.V. sp. prawa irlandzkiego. TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 

z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

11. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz 

napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.25.2016. OFERTA – Udzielenie subskrypcji, licencji oraz 

zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) na 

warunkach określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft Enterprise Nr 80E60078 z 25.11.2005 r. 

zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited B.V. sp. prawa irlandzkiego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 31 stycznia 2017 r. GODZ. 10:30”. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia31 stycznia 

2017 r. do godz. 10:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym 

numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany 

dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby 

przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 

3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, 

że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem 

którejkolwiek z ww. informacji. 

4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego 

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca powinien doręczyć 

Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty 

lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być 

dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą 

otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane 

„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie  

o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również 

odpis z właściwego rejestru. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu 

Zdrowia Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.  

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia –została przedstawiona w 

sposób określony w pkt 1 formularza oferty (załącznik nr 3 do Specyfikacji), tj w rozbiciu na ceny za 

nowe licencje na oprogramowanie wraz z Software Assurance – nie więcej niż 3 % łącznego 

wynagrodzenia oraz ceny za subskrypcję, usługę Software Assurance do posiadanych licencji oraz usługę 

Premier Support. 

Cena winna być podana w PLN w kwocie brutto.  

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, zawierać w sobie 

ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
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nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których usługi lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty). 

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku. 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

1. Kryterium: CENA (Km)  

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi – 85 pkt. 

 

Ocena kryterium „ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny łącznej za realizację 

zamówienia, najniższej wśród złożonych ofert (Cn), do zawartej w badanej ofercie (Cm). Punkty za 

kryterium dla m – tego Wykonawcy (K) będą obliczane wg wzoru: 

 

 

 

pkt
C
C

K
m

n

m
85  

Gdzie:   m   –  oznacza kolejną badaną ofertę, 

 Km –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie 

kryterium ceny ,  
 Cn –  oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto 

badanej oferty, 

 Cm – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty. 

 

2. Termin dostarczenia licencji (Tm)  

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego terminu wykonania zamówienia. 

 

 

Kryterium Termin dostarczenia licencji będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza oferty. Najdłuższy dopuszczalny termin 

dostarczenia licencji wymagany przez Zamawiającego: 21 dni. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy licencji dłuższy niż 21 dni oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 3 punkty. Wykonawca, który 

zaoferuje najkorzystniejszą wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostali Wykonawcy 

otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:  

 

 

pkt
D
D

T
m

n

m
3  

Gdzie:   m   –  oznacza kolejną badaną ofertę, 

 Tm –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w 

zakresie kryterium Termin dostarczenia licencji,  

 Dn –  oznacza najkorzystniejszą (najkrótszy) termin 

dostarczenia licencji badanej oferty, 

 Dm – oznacza termin dostarczenia licencji kolejnej 

badanej oferty. 

 

 

3. Poziom wsparcia Premier Support (Pm)   

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego pakietu Premier Support. 

 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 12. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium oferowanego pakietu Premier Support: 

 

LP Parametr punktowany Liczba punktów 
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Godziny Proaktywne  Godziny Reaktywne 

1 140 godzin 160 godzin 0 

2 od 141 godzin do 160 godzin  od 161 godzin do 180 godzin 3 

3 od 161 godzin do 180 godzin  od 181 godzin do 200 godzin 6 

4 od 181 godzin do 200 godzin  od 201 godzin do 220 godzin 9 

5 od 201 godzin do 220 godzin  od 221 godzin do 240 godzin 12 

 

Zaoferowanie mniejszej ilości godzin niż wymienione w pozycji 1 spowoduje odrzucenie oferty. 

Zaoferowanie innych wariantów niż wymienione w pozycji od 2 do 5, spowoduje nie przyznanie 

punktów w niniejszym kryterium. 

 

4. Ocena łączna (Om)   

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru: 

 
Gdzie: 

Om – Ocena łączna oferty, 

Km – Cena kolejnej badanej oferty, 

Tm – Termin dostarczenia licencji badanej oferty, 

Pm – Poziom oferowanego wsparcia pakietu Premier Support badanej oferty. 

 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze sposobem 

określonym w pkt 4 (Ocena łączna Om). Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i 

załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia Zamawiającemu 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 
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Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia: 

1) w pieniądzu – wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego, 

2) 77 1130 1017 0020 0734 8625 7421w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach. 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym.  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zwrot 

zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 -5. Zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

XIX. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ 

Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach 

określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz oświadczenia w sprawie parametrów 

technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1), 

2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik Nr 2), 

3) formularz oferty (załącznik nr 3), 

4) oświadczenie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ (załącznik Nr 4), 

5) wykaz cen jednostkowych (załącznik Nr 5). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI  

(po zawarciu umowy załącznik stanie się 

załącznikiem nr 1 do umowy). 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

 

1) licencje wraz z software assurance w ilości wskazanej w poniższej tabeli: 

 

L.P SKU Nazwa oprogramowania Rodzaj licencji/usługi Ilość 

1. 9EA-00039 
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic 
CoreLic 

Licence + Software 

Assurance 

48 

2. 6VC-01252 
WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL 
UsrCAL 

Licence + Software 

Assurance 

32 

3. 9EP-00037 

SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic 

Licence + Software 

Assurance 

32 

 

2) zakup usługi Software Assurance do używanego oprogramowania Microsoft w ilości wskazanej w poniższej 

tabeli: 

L.P SKU Nazwa oprogramowania Rodzaj usługi Ilość 

1 AAA-10726 
EntCloudSuiteFromSA ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr Subskrypcja 5 324 

2 228-04433 SQLSvrStd ALNG SA MVL Software Assurance 40 

3 7JQ-00343 SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic Software Assurance 18 

4 359-00961 SQLCAL ALNG SA MVL UsrCAL Software Assurance 179 

5 9EM-00270 WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic Software Assurance 3 248 

6 9EA-00278 WinSvrDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic Software Assurance 224 

7 D86-01253 VisioStd ALNG SA MVL Software Assurance 4 

8 D87-01159 VisioPro ALNG SA MVL Software Assurance 78 

9 6VC-01254 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL Software Assurance 289 

10 076-01912 Prjct ALNG SA MVL Software Assurance 22 

11 H22-00475 PrjctSvr ALNG SA MVL Software Assurance 1 

12 9EN-00198 SysCtrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic Software Assurance 1 200 

13 MX3-00117 VSEntwMSDN ALNG SA MVL Software Assurance 13 

14 E9R-00010 VDIStew/MDOP ALNG SubsVL MVL PerDvc Subskrypcja 15 

15 4ZF-00019 VDA ALNG SubsVL MVL PerDvc Subskrypcja 15 

 

3) zakup usługi Premier Support zgodnie z poniższa tabelą: 

 

L.P SKU Nazwa usługi Rodzaj usługi Ilość 

1 H51-00111 

Premier ALNG PL ProEntSrvc PSS 

AnnualSprtCntrct Plus Premier Support 1 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne, patent lub pochodzenie 

przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym 

w Specyfikacji.  

Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów 

technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. 

Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych zobowiązany jest wykazać, 

że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy 
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oferowane rozwiązania lub technologie równoważne nie wymagają stosowania komponentów wymienionych w 

opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, który z oferowanych 

składników realizuje funkcje wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

I. Wymagania w zakresie dostaw: 

1. Zamawiający wymaga zagwarantowania niezmienności cen na Produkty w całym okresie trwania 

umowy. 

2. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami i pomiędzy stacjami 

roboczymi (np. w przypadku wymiany lub uszkodzenia sprzętu). 

3. Licencje muszą zawierać prawo do uaktualniania wersji używanego oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia do najbardziej aktualnej dostępnej wersji w okresie trwania umowy.  

4. Licencje muszą pozwalać na sublicencjonowanie dla jednostek stowarzyszonych.  

5. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów o szerszej niż opisana funkcjonalność. 

6. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 5 lat) do instalacji udostępnianych 

przez Producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji 

oprogramowania. 

7. Z uwagi na szeroki zakres funkcjonalny i terytorialny wdrożenia planowanego na bazie zamawianego 

oprogramowania oraz konieczności minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem, szkoleniami 

i eksploatacją systemów, Zamawiający wymaga oferty zawierającej Produkty pochodzące od jednego 

Producenta (producenta produktów lub jego spółek zależnych), umożliwiające wykorzystanie 

wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji, uaktualniania, zarządzania, monitorowania 

i wsparcia technicznego. 

8. W związku z możliwością zwiększenia liczby użytkowników systemów w trakcie trwania umowy, 

Zamawiający wymaga zaoferowania licencjonowania umożliwiającego w okresie trwania umowy 

instalację dodatkowych licencji z zamawianego zakresu produktów z rozliczaniem się za nie post 

faktum - raz do roku. 

9. W ramach warunków umowy zawieranej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający ma mieć 

prawo do testowania oprogramowania i korzystania z oprogramowania wymienionego na witrynie 

Producenta Oprogramowania lub równoważnego w celach edukacyjnych oprogramowania Producenta 

bez dodatkowych opłat. Wówczas Zamawiający nabywa prawo do uruchamiania:  

a. 20 kopii każdego produktu w celach edukacyjnych (w wydzielonym pomieszczeniu, 

przeznaczonym do szkoleń) bez konieczności zakupu dodatkowych licencji,  

b. 10 kopii każdego produktu w celach testowych w 60-dniowym okresie ewaluacyjnym, 

po którym istnieje możliwość zamówienia odpowiedniej ilość licencji na testowany produkt. 

10. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego 

oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość instalacji oprogramowania na wielu 

urządzeniach przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu), z prawem do: 

a. wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji, 

b. tworzenia kopii zapasowych, 

c. masowej aktywacji oprogramowania przy użyciu jednego klucza aktywacyjnego 

dla danego typu oprogramowania. 

11. Wraz z ofertą Wykonawca złoży dokument opisujący zasady licencjonowania udzielane standardowo 

do oferowanego oprogramowania, nie gorsze od wymogów zawartych w SIWZ. 

12. Wymagana jest możliwość aktywacji Produktów przy pomocy jednego klucza aktywacyjnego. 

13. Wykonawca zapewni dostęp do spersonalizowanej strony pozwalającej upoważnionym osobom 

ze strony Zamawiającego na: 

a. pobieranie zakupionego oprogramowania, 

b. pobieranie kluczy aktywacyjnych do zakupionego oprogramowania, 

c. sprawdzanie liczby zakupionych licencji w wykazie zakupionych produktów. 

14. Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na stronie Producenta oraz dostępu do kodu Zamawianego 

oprogramowania i kluczy licencyjnych w ciągu   …(ostateczna ilość dni zostanie ustalona zgodnie z 

deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym) dni od dnia zawarcia umowy. 

15. Po dziewięćdziesięciu (90) dniach od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy Wykonawca zapewni 

wyłączenie konta na spersonalizowanej stronie Zamawiającego i usunięcie jego danych. 

16. Wykonawca zapewni obronę Zamawiającego z tytułu roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia 

przysługujących jej praw autorskich do oprogramowania będącego przedmiotem udzielanych licencji, 

po niezwłocznym powiadomieniu Wykonawcy o zgłoszonych roszczeniach. 
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17. Jeżeli nowa (następcza) wersja Produktu zawierać będzie bardziej restrykcyjne prawa do używania niż 

wersja, która była aktualna na dzień złożenia oferty, te bardziej restrykcyjne prawa do używania nie 

będą miały zastosowania do korzystania z tego Produktu przez Zamawiającego. 

 

II. Specyfikacja techniczno – eksploatacyjna i cech użytkowych oprogramowania. 

1. W poniżej części przedstawione są wymagania funkcjonalne dotyczące zamawianego oprogramowania 

i usługi.  

2. Z uwagi na to, że art. 30 ust. 5 ustawy wyraźnie wskazuje na Wykonawcę, jako tego, kto jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania i produkty spełniają wymagania postawione przez 

Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo 

sprawdzenie pełnej zgodności oferowanych produktów z wymogami specyfikacji. Sprawdzenie to, 

będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w warunkach produkcyjnych na sprzęcie 

Zamawiającego, z użyciem urządzeń peryferyjnych Zamawiającego, na arkuszach, bazach danych 

i plikach Zamawiającego. W tym celu Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy 

do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, po jednym egzemplarzu 

wskazanego oferowanego przedmiotu dostawy. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać 

dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość odwołania się do oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych producenta 

weryfikowanego przedmiotu oferty. Negatywny wynik tego sprawdzenia skutkować będzie 

odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

3. Nie przedłożenie oferowanych produktów do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, 

jako negatywny wynik sprawdzenia. 

4. Po wykonaniu testów, dostarczone do testów egzemplarze będą zwrócone Wykonawcy. 

 

III. Dostawa nowych licencji wraz z Software Assurance: 

 

1. WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic lub równoważny, zapewniający spełnienie 

następujących warunków: 

Licencje na serwerowy system operacyjny muszą uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu 

operacyjnego w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczbie wirtualnych środowisk serwerowego systemu 

operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo musi pozwalać 

na uruchamianie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego w usłudze hostowanej platformy 

producenta serwerowego systemu operacyjnego. 

Serwerowy system operacyjny musi zapewniać:  

1) możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM  

w środowisku fizycznym, 

2) możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku  

o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny, 

3) możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 

maszyn wirtualnych, 

4) możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami  

z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności 

stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci, 

5) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM 

bez przerywania pracy, 

6) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy, 

7) automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik 

przeszedł testy jakości przeprowadzone przez Producenta systemu operacyjnego. 

8) możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane  

w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych  

w mechanizmy Hyper-Threading, 

9) wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 

a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 

b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym 

(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików 

i folderów, 

c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 
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d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL), 

10) wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich 

zawartość, 

11) wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub 

równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą 

się bezpieczeństwem informacji, 

12) możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, 

13) możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów, 

14) wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń 

internetowych i intranetowych, 

15) dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych, 

16) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, 

pomoc, komunikaty systemowe, 

17) możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez 

wybór z listy dostępnych lokalizacji, 

18) mechanizmy logowania w oparciu o: 

a) login i hasło, 

b) karty z certyfikatami (smartcard), 

c) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 

19) możliwość wymuszania wieloelementowej kontroli dostępu dla określonych 

grup użytkowników, 

20) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play), 

21) możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 

22) dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie 

zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa, 

23) pochodzący od Producenta oprogramowania serwis zarządzania polityką dostępu do informacji  

w dokumentach (Digital Rights Management), 

24) wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających 

we wskazanych środowiskach, 

25) możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych 

produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 

a) podstawowych usług sieciowych: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 

b) usług katalogowych opartych o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji 

roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, 

pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały 

sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 

 podłączenia do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego 

z domeną, 

 ustanawiania praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika 

– na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 

 odzyskiwania przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej 

z mechanizmu kosza,  

 bezpiecznego mechanizmu dołączania do domeny uprawnionych użytkowników 

prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.  

c) zdalnej dystrybucji oprogramowania na stacje robocze, 

d) pracy zdalnej na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio 

skonfigurowanej stacji roboczej, 

e) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiającego: 

 dystrybucję certyfikatów poprzez http, 

 konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 

 automatyczne rejestrowanie certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, 

 automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, 

f) szyfrowania plików i folderów, 
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g) szyfrowania połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi 

(IPSec), 

h) możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia 

obciążenia serwerów, 

i) serwis udostępniania stron WWW, 

j) wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), 

k) wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

l) wbudowanej usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych 

połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach  

z systemem Windows, 

m) wbudowanych mechanizmów wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie  

do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny  

w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone 

pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej 

funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: 

 dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 

 obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, 

 obsługi 4-KB sektorów dysków, 

 nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami 

klastra, 

 możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność 

może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców 

poprzez otwarty interfejs API, 

 możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio  

do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode), 

26) możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez Producenta wraz 

z dostępnością bezpłatnego rozwiązania Producenta serwerowego systemu operacyjnego 

umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia 

z siecią internet, 

27) wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath), 

28) możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego, 

29) mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez 

skrypty, 

30) możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM 

oraz WS-Management organizacji DMTF. 

31) Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. 

 

2. WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL - lub równoważna, zapewniająca spełnienie 

następujących funkcjonalności 

 

Licencje umożliwiające użytkownikom systemu na wykorzystanie funkcjonalności serwerowego systemu 

operacyjnego (opisanego w specyfikacji) w trybie terminalowym. 

 

3. SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic – lub równoważny, zapewniający spełnienie 

następujących warunków: 

 

Licencja oprogramowania zarządzania środowiskami serwerowymi uprawnia do zarządzania nielimitowaną 

liczbą środowisk systemu operacyjnego na tym serwerze fizycznym.  Zarządzanie serwerem musi obejmować 

wszystkie funkcje zawarte w opisanych poniżej modułach: 

  

Zarządzanie serwerem musi obejmować wszystkie funkcje zawarte w opisanych poniżej modułach: 

1) System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem. 

2) System zarządzania komponentami. 

3) System zarządzania środowiskami wirtualnymi. 

4) System tworzenia kopii zapasowych. 

5) System automatyzacji zarządzania środowisk IT. 

6) System zarządzania incydentami i problemami. 
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7) Ochrona antymalware. 

 

3.1. System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem. 

System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. 

1) Inwentaryzacja i zarządzanie zasobami: 

a) inwentaryzacja zasobów serwera powinna się odbywać w określonych przez administratora 

systemu interwałach czasowych. System powinien mieć możliwość odrębnego planowania 

inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,  

b) inwentaryzacja sprzętu powinna się odbywać przez pobieranie informacji z interfejsu WMI, 

komponent inwentaryzacyjny powinien mieć możliwość konfiguracji w celu ustalenia 

informacji, o jakich podzespołach będą przekazywane do systemu,  

c) inwentaryzacja oprogramowania powinna skanować zasoby dyskowe przekazując dane 

o znalezionych plikach do systemu w celu identyfikacji oprogramowania oraz celów 

wyszukiwania i gromadzenia informacji o szczególnych typach plików (np. pliki 

multimedialne: wav, mp3, avi, xvid, itp…), 

d) system powinien posiadać własną bazę dostępnego na rynku komercyjnego oprogramowania, 

pozwalającą na identyfikację zainstalowanego i użytkowanego oprogramowania, 

e) system powinien dawać możliwość aktualizacji tej bazy przy pomocy konsoli administratora 

oraz automatycznie przez aktualizacje ze stron producenta, 

f) informacje inwentaryzacyjne powinny być przesyłane przy pomocy plików różnicowych w celu 

ograniczenia ruchu z agenta do serwera. 

2) Użytkowane oprogramowanie – pomiar wykorzystania: 

a) system powinien mieć możliwość zliczania uruchomionego oprogramowania w celu śledzenia 

wykorzystania, 

b) reguły dotyczące monitorowanego oprogramowania powinny być tworzone automatycznie 

przez skanowanie oprogramowania uruchamianego. 
3) System powinien dostarczać funkcje dystrybucji oprogramowania, dystrybucja i zarządzania 

aktualizacjami, instalacja/aktualizacja systemów operacyjnych: 

a) system powinien umożliwiać dystrybucję oprogramowania w trybie wymaganym, opcjonalnym 

lub na prośbę użytkownika, 

b) system powinien dawać możliwość integracji dostępnych zadań dystrybucji (pakietów 

instalacyjnych) z obsługą oprogramowania systemów Windows (dostępne do instalacji pakiety 

powinny się pojawiać w Panelu Sterowania w sekcji Dodaj/Usuń Programy, w części Dodaj 

Nowe Programy), 

c) system powinien posiadać narzędzia pozwalające na przeskanowanie serwerów pod kątem 

zainstalowanych poprawek dla systemów operacyjnych Windows oraz dostarczać narzędzia dla 

innych producentów oprogramowania (ISVs) w celu przygotowania reguł skanujących 

i zestawów poprawek, 

d) system powinien posiadać możliwość instalacji wielu poprawek jednocześnie bez konieczności 

restartu komputera w trakcie instalacji kolejnych poprawek, 

e) system powinien udostępniać informacje o aktualizacjach systemów operacyjnych Windows 

dostępnych na stronach producenta (Windows Update) oraz informacje o postępie instalacji 

tych aktualizacji na serwerach (również w postaci raportów), 

f) system powinien również umożliwiać skanowanie i inwentaryzację poprawek, które były już 

instalowane wcześniej niezależnie od źródła dystrybucji, 

g) system powinien umożliwiać instalację lub aktualizację systemu operacyjnego 

ze zdefiniowanego wcześniej obrazu, wraz z przeniesieniem danych użytkownika (profil), 

h) przy przenoszeniu danych użytkownika, powinny one na czas migracji być składowane 

w specjalnym, chronionym (zaszyfrowanym) zasobie, 

i) system powinien zawierać wszystkie narzędzia do sporządzenia, modyfikacji i dystrybucji 

obrazów na dowolny komputer, również taki, na którym nie ma żadnego systemu operacyjnego 

(bare metal) , 

j) system powinien być zintegrowany z oprogramowaniem antywirusowym i być zarządzany przy 

pomocy jednej wspólnej konsoli do zarządzania. 
4) Definiowanie i sprawdzanie standardu serwera: 
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a) system powinien posiadać komponenty umożliwiające zdefiniowanie i okresowe sprawdzanie 

standardu serwera, standard ten powinien być określony zestawem reguł sprawdzających 

definiowanych z poziomu konsoli administracyjnej,   

b) reguły powinny sprawdzać następujące elementy systemy komputerowego: 

 stan usługi (Windows Service), 

 obecność poprawek (Hotfix), 

 WMI, 

 rejestr systemowy, 

 system plików, 

 Active Directory, 

 SQL (query), 

 IIS Metabase,   

c) dla reguł sprawdzających system powinien dawać możliwość wprowadzenia wartości 

poprawnej, która byłaby wymuszana w przypadku odstępstwa lub wygenerowania alertu 

administracyjnego w sytuacji, kiedy naprawa nie jest możliwa. 
5) Raportowanie, prezentacja danych: 

a) system powinien posiadać komponent raportujący oparty o technologie webową (wydzielony 

portal z raportami) i/lub, 

b) wykorzystujący mechanizmy raportujące dostarczane wraz z silnikami bazodanowymi, np. SQL 

Reporting Services, 

c) system powinien posiadać predefiniowane raport w następujących kategoriach: 

 Sprzęt (inwentaryzacja), 

 Oprogramowanie (inwentaryzacja), 

 Oprogramowanie (wykorzystanie), 

 Oprogramowanie (aktualizacje, w tym system operacyjny), 

d) system powinien umożliwiać budowanie stron z raportami w postaci tablic (dashboard), 

na których może znajdować się więcej niż jeden raport,  

e) system powinien posiadać konsolę administratora, w postaci programu do zainstalowania 

na stacjach roboczych, obsługującą wszystkie funkcje systemu, 

f) konsola powinna zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych systemu (poza 

opcjami dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej konfiguracji), w tym: 

 konfigurację granic systemu zarządzania, 

 konfigurację komponentów systemu zarządzania, 

 konfigurację metod wykrywania serwerów, użytkowników i grup, 

 konfigurację metod instalacji klienta, 

 konfiguracje komponentów klienta, 

 grupowanie serwerów (statyczne, dynamiczne na podstawie zinwentaryzowanych 

parametrów), 

 konfiguracje zadań dystrybucji, pakietów instalacyjnych, itp…, 

 konfigurację reguł wykorzystania oprogramowania, 

 konfigurację zapytań (query) do bazy danych systemu, 

 konfiguracje raportów, 

 podgląd zdarzeń oraz zdrowia komponentów systemu. 

6) Analiza działania systemu, logi, komponenty: 

a) konsola systemu powinna dawać dostęp do podstawowych logów obrazujących pracę 

poszczególnych komponentów, wraz z oznaczaniem stanu (OK, Warning, Error) w przypadku 

znalezienia zdarzeń wskazujących na problemy, 

b) konsola systemu powinna umożliwiać podgląd na stan poszczególnych usług wraz 

z podstawowymi informacjami o stanie usługi, np. ilość wykorzystywanego miejsca na dysku 

twardym. 

 

3.2. System zarządzania komputerami. 

System zarządzania komponentami musi udostępniać funkcje pozwalające na budowę bezpiecznych 

i skalowalnych mechanizmów zarządzania komponentami IT spełniając następujące wymagania: 

1) Architektura:  

a) system zarządzania komponentami powinien składać się z: 
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 Serwera Zarządzającego, 

o serwer zarządzania jest punktem centralnym do zarządzanie grupą (pulą) serwerów 

i komunikowania się z bazą danych. Po otwarciu konsoli serwera możliwe jest 

podłączenie się do grupy zarządzającej, W zależności od wielkości środowiska 

komputerowego, grupa zarządzania może zawierać jeden lub wiele serwerów 

połączonych w pule zasobów, 

 Bazy Operacyjnej przechowującej informacje o zarządzanych elementach, 
o baza operacyjna jest relacyjną bazą danych, która zawiera wszystkie dane 

konfiguracyjne dla zarządzanej grupy serwerów i przechowuje wszystkie dane 

związane z monitorowaniem. Baza Operacyjna zachowuje dane krótkoterminowe, 

domyślnie 7 dni. 

 Bazy Hurtowej przechowującej dane do analiz historycznych, definiującej granicę 

czasową do retencji danych historycznych. 

b) system musi mieć możliwość tworzenia konfiguracji wysokiej dostępności (klaster typu fail-

over), 

c) system musi pozwalać na zarządzanie platformami wirtualizacyjnymi, co najmniej trzech 

różnych dostawców, 

d) serwery zarządzające muszą mieć możliwość publikowania informacji o uruchomionych 

komponentach w usługach katalogowych, informacje te powinny być odstępne dla klientów 

systemu w celu automatycznej konfiguracji, 

e) możliwość budowania struktury wielopoziomowej (tiers) w celu separacji pewnych grup 

komputerów/usług, 

f) system uprawnień musi być oparty o role (role based security), użytkownicy i grupy 

użytkowników w poszczególnych rolach powinny być pobierane z usług katalogowych, 

g) możliwość definiowania użytkowników do wykonywania poszczególnych zadań na klientach 

i serwerze zarządzającym, w tym zdefiniowany użytkownik domyślny, 

h) uwierzytelnianie klientów na serwerze zarządzającym przy pomocy certyfikatów w standardzie 

X.509, z możliwością odrzucania połączeń od klientów niezaakceptowanych, 

i) kanał komunikacyjny pomiędzy klientami a serwerem zarządzającym powinien być 

szyfrowany, 

j) możliwość budowania systemu w oparciu o łącza publiczne - Internet (bez konieczności 

wydzielania kanałów VPN), 

k) wsparcie dla protokołu IPv6, 

l) system powinien udostępniać funkcje autodiagnostyczne, w tym: monitorowanie stanu 

klientów, możliwość automatycznego lub administracyjnego restartu klienta, możliwość 

reinstalacji klienta. 
2) Audyt zdarzeń bezpieczeństwa 

System musi udostępniać komponenty i funkcje pozwalające na zbudowanie systemu zbierającego 

zdarzenia związane z bezpieczeństwem monitorowanych systemów i gwarantować: 

a) przekazywanie zdarzeń z podległych klientów w czasie „prawie” rzeczywistym (dopuszczalne 

opóźnienia mogą pochodzić z medium transportowego – sieć, oraz komponentów zapisujących 

i odczytujących), 

b) niskie obciążenie sieci poprzez schematyzację parametrów zdarzeń przed wysłaniem, definicja 

schematu powinna być definiowana w pliku XML z możliwością dodawania i modyfikacji, 

c) obsługę co najmniej 2500 zdarzeń/sek w trybie ciągłym i 100000 zdarzeń/sek w trybie „burst” – 

chwilowy wzrost ilości zdarzeń, jeden kolektor zdarzeń powinien obsługiwać, co najmniej 100 

kontrolerów domen (lub innych systemów autentykacji i usług katalogowych) lub 1000 

serwerów. 

3) Konfiguracja i monitorowanie. 

System musi umożliwiać zbudowanie jednorodnego środowiska monitorującego, korzystając z takich 

samych zasad do monitorowania różnych komponentów, a w tym: 

a) monitorowane obiekty powinny być grupowane (klasy) w oparciu o atrybuty, które można 

wykryć na klientach systemu w celu autokonfiguracji systemu. Powinny być wykrywane - co 

najmniej, atrybuty pobierane z: 
 rejestru, 

 WMI, 

 OLEDB, 
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 LDAP, 

 skrypty (uruchamiane w celu wykrycia atrybutów obiektu), 

W definicjach klas powinny być również odzwierciedlone zależności pomiędzy nimi. 
b) na podstawie wykrytych atrybutów system powinien dokonywać autokonfiguracji klientów, 

przez wysłanie odpowiadającego wykrytym obiektom zestawu monitorów, reguł, skryptów, 

zadań, itp…, 

c) wszystkie klasy obiektów, monitory, reguły, skrypty, zadania, itp... elementy służące 

konfiguracji systemu muszą być grupowane i dostarczane w postaci zestawów monitorujących, 

system powinien posiadać w standardzie zestawy monitorujące, co najmniej dla: 

 Windows Server 2003 SP2, 

 Windows 2008 Server SP2, 

 Windows 2008 Server R2, 

 Windows 2008 Server R2 SP1, 

 Windows Server 2012, 

 Windows Server 2012 R2, 

 Windows Client OS: 

o Windows XP Pro x64 SP2, 

o Windows XP Pro SP32, 

o Windows Vista SP2, 

o Windows XP Embedded Standard, 

o Windows XP Embedded Enterprise, 

o Windows XP Embedded POSReady, 

o Windows 7 Professional for Embedded Systems, 

o Windows 7 Ultimate for Embedded Systems, 

o Windows 7, 

o Windows 8, 

o Windows 8.1, 

 Active Directory 2008/2012, 

 Exchange 2010/2013, 

 Microsoft SharePoint 2007/2010/2013, 

 Microsoft SharePoint Services 3.0, 

 Microsoft SharePoint Foundation 2010, 

 SQL 2005/2008/2008R2 (x86/x64/ia64), 

 Information Worker (Office, IExplorer, Outlook, itp…), 

 IIS 6.0/7.0/7.5, 

 Linux/Unix: 

o HP-UX 11i V2 (PA-RISC and Itanium), 

o HP-UX 11i V3 (PA-RISC and Itanium), 

o Oracle Solaris 9 (SPARC), 

o Oracle Solaris 10 (SPARC and x86), 

o Oracle Solaris 11 (SPARC and x86), 

o Red Hat Enterprises Linux 4 (x86/x64), 

o Red Hat Enterprises Linux 5 (x86/x64), 

o Red Hat Enterprises Linux 6 (x86/x64), 

o SUSE Linux Enterprise Server 9 (x86), 

o SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86/x64), 

o SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86/x64), 

o IBM AIX 5.3 (POWER), 

o IBM AIX 6.1 (POWER), 

o IBM AIX 7.1 (POWER), 

o Cent OS 5 (x86/x64), 

o Cent OS 6 (x86/x64), 

o Debian 5 (x86/x64), 

o Debian 6 (x86/x64), 

o Ubuntu Server 10.04 (x86/x64), 

o Ubuntu Server 12.04 (x86/x64), 
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 Usług i zasobów infrastruktury zlokalizowanej w Chmurze Publicznej np. 

Azure/AWS/Google, 

d) system powinien posiadać możliwość monitorowania za pomocą agenta lub bez niego, 

e) system musi pozwalać na wykrycie oraz monitorowanie urządzeń sieciowych (routery, 

przełączniki sieciowe, itp.) za pomocą SNMP v1, v2c oraz v3. System monitorowania 

w szczególności powinien mieć możliwość zbierania następujących informacji: 

 interfejsy sieciowe, 

 porty, 

 sieci wirtualne (VLAN), 

 grupy Hot Standby Router Protocol (HSRP), 

f) system zarządzania musi mieć możliwość czerpania informacji z następujących źródeł danych: 

 SNMP (trap, probe), 

 WMI Performance Counters, 

 Log Files (text, text CSV), 

 Windows Events (logi systemowe), 

 Windows Services, 

 Windows Performance Counters (perflib), 

 WMI Events, 

 Scripts (wyniki skryptów, np.: WSH, JSH), 

 Unix/Linux Service, 

 Unix/Linux Log, 

g) na podstawie uzyskanych informacji monitor powinien aktualizować status komponentu, 

powinna być możliwość łączenia i agregowania statusu wielu monitorów 

4) Tworzenie reguł 

a) w systemie zarządzania powinna mieć możliwość czerpania informacji z następujących źródeł 

danych: 

 Event based (text, text CSV, NT Event Log, SNMP Event, SNMP Trap, syslog, WMI 

Event), 

 Performance based (SNMP performance, WMI performance, Windows performance), 

 Probe based (scripts: event, performance), 

b) system musi umożliwiać przekazywanie zebranych przez reguły informacji do bazy danych 

w celu ich późniejszego wykorzystania w systemie, np. raporty dotyczące wydajności 

komponentów, alarmy mówiące o przekroczeniu wartości progowych czy wystąpieniu 

niepożądanego zdarzenia, 

c) reguły zbierające dane wydajnościowe muszą mieć możliwość ustawiania tolerancji na zmiany, 

w celu ograniczenia ilości nieistotnych danych przechowywanych w systemie bazodanowym. 

Tolerancja powinna mieć, co najmniej dwie możliwości: 

 na ilość takich samych próbek o takiej samej wartości 

 na procentową zmianę od ostatniej wartości próbki. 

d) monitory sprawdzające dane wydajnościowe w celu wyszukiwania wartości progowych muszą 

mieć możliwość – oprócz ustawiania progów statycznych, „uczenia” się monitorowanego 

parametru w zakresie przebiegu bazowego „baseline” w zadanym okresie czasu, 

e) system musi umożliwiać blokowanie modyfikacji zestawów monitorujących, oraz definiowanie 

wyjątków na grupy komponentów lub konkretne komponenty w celu ich odmiennej 

konfiguracji, 

f) system powinien posiadać narzędzia do konfiguracji monitorów dla aplikacji i usług, w tym: 

 ASP .Net Application, 

 ASP .Net Web Service, 

 OLE DB, 

 TCP Port, 

 Web Application, 

 Windows Service, 

 Unix/Linux Service, 

 Process Monitoring. 

Narzędzia te powinny pozwalać na zbudowanie zestawu predefiniowanych monitorów 
dla wybranej aplikacji i przyporządkowanie ich do wykrytej/działającej aplikacji , 
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g) system musi posiadać narzędzia do budowania modeli aplikacji rozproszonych (składających 

się z wielu wykrytych obiektów), pozwalając na agregację stanu aplikacji oraz zagnieżdżanie 

aplikacji, 

h) z każdym elementem monitorującym (monitor, reguła, alarm, itp…) powinna być skojarzona 

baza wiedzy, zawierająca informacje o potencjalnych przyczynach problemów oraz 

możliwościach jego rozwiązania (w tym możliwość uruchamiania zadań diagnostycznych 

z poziomu), 

i) system musi zbierać informacje udostępniane przez systemy operacyjne Windows 

o przyczynach krytycznych błędów (crash) udostępnianych potem do celów analitycznych, 

j) system musi umożliwiać budowanie obiektów SLO (Service Level Object) służących 

przedstawianiu informacji dotyczących zdefiniowanych poziomów SLA (Service Level 

Agreement) przynajmniej dla monitora (dostępność) i licznika wydajności (z agregacją dla 

wartości – min, max, avg), 

5) Przechowywanie i dostęp do informacji 

a) wszystkie informacje operacyjne (zdarzenia, liczniki wydajności, informacje o obiektach, 

alarmy, itp…) powinny być przechowywane w bazie danych operacyjnych, 

b) system musi mieć co najmniej jedną bazę danych z przeznaczeniem na hurtownię danych 

do celów historycznych i raportowych. Zdarzenia powinny być umieszczane w obu bazach 

jednocześnie, aby raporty mogłyby być generowane w oparciu o najświeższe dane, 

c) system musi mieć osobną bazę danych, do której będą zbierane informacje na temat zdarzeń 

security z możliwością ustawienia innych uprawnień dostępu do danych tam zawartych (tylko 

audytorzy), 

d) system powinien mieć zintegrowany silnik raportujący niewymagający do tworzenia raportów 

używania produktów firm trzecich. Produkty takie mogą być wykorzystanie w celu rozszerzenia 

tej funkcjonalności, 

e) system powinien mieć możliwość generowania raportów na życzenie oraz tworzenie zadań 

zaplanowanych, 

f) system powinien umożliwiać eksport stworzonych raportów przynajmniej do następujących 

formatów: 

 XML, 

 CSV, 

 TIFF, 

 PDF, 

 XLS, 

 Web archive. 

6) Konsola systemu zarządzania  

a) konsola systemu musi umożliwiać pełny zdalny dostęp do serwerów zarządzających dając 

dostęp do zasobów zgodnych z rolą użytkownika korzystającego z konsoli, 

b) system powinien udostępniać dwa rodzaje konsoli: 

 w postaci programu do zainstalowania na stacjach roboczych, obsługującą wszystkie 

funkcje systemu (konsola zdalna), 

 w postaci web’owej dla dostępu do podstawowych komponentów monitorujących 

z dowolnej stacji roboczej (konsola webowa), 
c) konsola zdalna powinna umożliwiać definiowanie każdemu użytkownikowi własnych 

widoków, co najmniej w kategoriach: 

 Alerts, 

 Events, 

 State, 

 Performance, 

 Diagram, 

 Task Status, 

 Web Page (dla użytkowników, którzy potrzebują podglądu tylko wybranych elementów 

systemu), 

d) konsola musi umożliwiać budowanie widoków tablicowych (dashboard) w celu prezentacji 

różnych widoków na tym samym ekranie, 
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e) widoki powinny mieć możliwość filtrowania informacji, jakie się na nich znajdą (po typie, 

ważności, typach obiektów, itp…), sortowania oraz grupowania podobnych informacji, 

wraz z możliwością definiowania kolumn, jakie mają się znaleźć na widokach „kolumnowych”, 

f) z każdym widokiem (obiektem w tym widoku) powinno być skojarzone menu kontekstowe, 

z najczęstszymi operacjami dla danego typu widoku/obiektu, 

g) konsola musi zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych systemu (poza opcjami 

dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej konfiguracji), w tym: 

 opcji definiowania ról użytkowników, 

 opcji definiowania widoków, 

 opcji definiowania i generowania raportów, 

 opcji definiowania powiadomień, 

 opcji tworzenia, konfiguracji i modyfikacji zestawów monitorujących, 

 opcji instalacji/deinstalacji klienta, 

h) konsola musi pozwalać na pokazywanie obiektów SLO (Service Level Object) i raportów SLA 

(Service Level Agreement) bez potrzeby posiadania konsoli i dostępu do samego systemu 

monitorującego, na potrzeby użytkowników biznesowych (właścicieli procesu biznesowego). 

7) Wymagania dodatkowe 

System musi dostarczać API lub inny system (web service, connector) z publicznie dostępną 

dokumentacją pozwalający m.in. na: 

a) budowanie konektorów do innych systemów, np. help-desk w celu przekazywania zdarzeń 

czy alarmów (dwukierunkowo), 

b) wykonywanie operacji w systemie z poziomu linii poleceń, 

c) podłączenie rozwiązań firm trzecich pozwalających na monitorowanie w jednolity sposób 

systemów informatycznych niewspieranych natywnie przez system zarządzania, 

d) podłączenie do aplikacji biurowych pozwalające na integrację statycznych modeli 

(np. diagramów Visio) z monitorowanymi obiektami, pozwalające na wyświetlanie ich stanu na 

diagramie. 

 

3.3. System zarządzania środowiskami wirtualnymi. 

System zarządzania środowiskami wirtualnymi musi posiadać następujące cechy: 

1) Architektura 

a) system zarządzania środowiskiem wirtualnym powinien składać się z: 

 serwera zarządzającego,  

 relacyjnej bazy danych przechowującej informacje o zarządzanych elementach, 

 konsoli, instalowanej na komputerach operatorów, 

 portalu self-service (konsoli webowej) dla operatorów „departamentowych”, 

 biblioteki, przechowującej komponenty niezbędne do budowy maszyn wirtualnych, 

 agenta instalowanego na zarządzanych hostach wirtualizacyjnych, 

 „konektora” do systemu monitorującego pracę hostów i maszyn wirtualnych, 

b) system musi mieć możliwość tworzenia konfiguracji wysokiej dostępności (klaster typu fail-

over), 

c) system musi pozwalać na zarządzanie platformami wirtualizacyjnymi co najmniej trzech 

różnych dostawców. 

2) Interfejs użytkownika 

a) konsola musi umożliwiać wykonywanie codziennych zadań związanych z zarządzaniem 

maszynami wirtualnymi w sposób jak najbardziej intuicyjny, 

b) konsola musi umożliwiać grupowanie hostów i nadawanie uprawnień poszczególnym 

operatorom do grup hostów, 

c) widoki hostów i maszyn wirtualnych powinny mieć możliwość zakładania filtrów, pokazując 

tylko odfiltrowane elementy, np. maszyny wyłączone, maszyny z systemem operacyjnym X, 

itp..., 

d) widok szczegółowy elementu w przypadku maszyny wirtualnej musi pokazywać stan, ilość 

alokowanej pamięci i dysku twardego, system operacyjny, platformę wirtualizacyjną, stan 

ostatniego zadania, oraz wykres utylizacji procesora i podgląd na pulpit, 

e) konsola musi posiadać odrębny widok z historią wszystkich zadań oraz statusem zakończenia 

poszczególnych etapów i całych zadań. 

3) Scenariusze i zadania 
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a) tworzenie maszyn wirtualnych – system musi umożliwiać stworzenie maszyny wirtualnej 

w co najmniej dwóch trybach: 

 Ad hoc – gdzie wszystkie elementy są wybierane przez operatora podczas tworzenia 

maszyny, 

 Nadzorowany – gdzie operator tworzy maszynę korzystając z gotowego wzorca (template), 

a wzorzec składa się z przynajmniej 3-ech elementów składowych: 

o profilu sprzętowego, 

o profilu systemu operacyjnego, 

o przygotowanych dysków twardych, 

b) predefiniowane elementy muszą być przechowywane w bibliotece systemu zarządzania. 

c) system musi umożliwiać przenoszenie maszyny wirtualnej pomiędzy zarządzanymi hostami: 

 w trybie migracji „on-line” – bez przerywania pracy, 

 w trybie migracji „off-line – z zapisem stanu maszyny, 

d) system musi umożliwiać automatyczne, równomierne rozłożenie obciążenia pomiędzy 

zarządzanymi hostami, 

e) system musi umożliwiać wyłączenie hosta, gdy jego zasoby nie są konieczne do pracy, w celu 

oszczędności energii. System powinien również umożliwiać ponowne włączenie takiego hosta. 

f) system musi umożliwiać przełączenie wybranego hosta w tryb „maintenance” w przypadku 

wystąpienia awarii lub w celu przeprowadzenia planowanych prac serwisowych. Uruchomienie 

tego trybu musi skutkować migracją maszyn na inne hosty lub zapisaniem ich stanu, 

g) system musi posiadać możliwość konwersji maszyny fizycznej do wirtualnej, 

h) system misi posiadać (bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania) - możliwość 

wykrycia maszyny fizycznej w sieci i instalacje na niej systemu operacyjnego wraz z platformą 

do wirtualizacji. 

4) Wymagania dodatkowe 

a) system musi informować operatora o potrzebie migracji maszyn, jeśli wystąpią nieprawidłowe 

zdarzenia na hoście lub w innych maszynach wirtualnych mające wpływ na ich pracę, 

np. awarie sprzętu, nadmierna utylizacja współdzielonych zasobów przez jedną maszynę, 

b) system musi dawać operatorowi możliwość implementacji w/w migracji w sposób 

automatyczne bez potrzeby każdorazowego potwierdzania, 

c) system musi kreować raporty z działania zarządzanego środowiska, w tym: 

 utylizacja poszczególnych hostów, 

 trend w utylizacji hostów, 

 alokacja zasobów na centra kosztów, 

 utylizacja poszczególnych maszyn wirtualnych, 

 komputery-kandydaci do wirtualizacji, 

d) system musi umożliwiać skorzystanie z szablonów: 

 wirtualnych maszyn, 

 usług, 

oraz profili dla: 
 aplikacji, 

 serwera SQL, 

 hosta, 

 sprzętu, 

 systemu operacyjnego gościa, 

e) system musi umożliwiać tworzenie chmur prywatnych na podstawie dostępnych zasobów 

(hosty, sieci, przestrzeń dyskowa, biblioteki zasobów), 

f) system musi posiadać możliwość przygotowania i instalacji zwirtualizowanej aplikacji 

serwerowej, 

g) system musi pozwalać na skalowalność wirtualnego środowiska aplikacji (poprzez 

automatyczne dodanie wirtualnej maszyny z aplikacją). 

 

3.4. System tworzenia kopii zapasowych. 

System tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych (backup) musi spełniać następujące wymagania: 

1) Architektura: 
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a) system musi składać się z serwera zarządzającego kopiami zapasowymi i agentami kopii 

zapasowych 

b) system musi posiadać agentów kopii zapasowych instalowanych na komputerach zdalnych 

c) system musi posiadać konsolę administracyjną instalowaną lokalnie na komputerach 

użytkowników zarządzających systemem  

d) system musi posiadać własną bazę danych (niewymagającą dodatkowych zakupów) 

2) Wykonywanie kopii zapasowych: 

a) system kopii zapasowych musi wykorzystywać mechanizm migawkowych kopii – VSS 

(Volume ShadowCopy Service), 

b) system kopii zapasowych musi posiadać możliwości zapisu danych na: 

 puli magazynowej złożonej z dysków twardych, 

 napędach i bibliotekach taśmowych, 

 podłączonych zdalnie zasobach chmurowych, 

c) system kopii zapasowych musi umożliwiać zdefiniowanie ochrony zasobów krótkoterminowej, 

długoterminowej i online (chmura). Oznacza to, iż krótkookresowe kopie mogą być tworzone 

w puli magazynowej, a długookresowe na napędach i bibliotekach taśmowych, 

d) system kopii zapasowych powinien wykonywać zapis na napędach dyskowych i zasobach 

chmurowych w postaci repliki danych produkcyjnych (pierwszy backup) a następnie 

odkładanie tylko zmienionych partii danych, 

e) system kopii zapasowych powinien wykonywać zapis na napędach i bibliotekach taśmowych 

w postaci pełnego backupu na chwilę wykonywania zadania, 

f) system kopii zapasowych musi umożliwiać synchronizację przechowywanych kopii 

zapasowych (kopie różnicowe) z produkcyjnymi transakcyjnymi bazami danych na poziomie 

poniżej 30 minut. Kopie te muszą być tworzone w ciągu godzin pracy, w niezauważalny 

dla użytkowników końcowych sposób, 

g) system kopii zapasowych musi umożliwiać odtworzenie dowolnego 30 minutowego kwantu 

czasu dla krytycznych systemów, takich jak bazy danych, 

h) system kopii zapasowych musi umożliwiać rozwiązanie automatycznego przenoszenia 

chronionych danych do zdalnej lokalizacji (nadrzędny serwer kopii zapasowych), 

wykorzystując przy tym mechanizm regulacji przepustowości, 

i) system powinien umożliwiać skonfigurowanie okresu przechowywania danych (retention) 

dla poszczególnych typów ochrony: 

 krótkoterminowe: Pule dyskowe – do 448 dni, 

 online: Zasoby chmurowe – do 3360 dni, 

 krótkoterminowe: Taśmy – do 12 tygodni, 

 długoterminowe: Taśmy – do 99 lat, 

3) Odzyskiwanie danych: 

a) system kopii zapasowych musi umożliwiać odzyskanie chronionych zasobów plikowych 

użytkownika na jego komputerze z poziomu zakładki „Poprzednie wersje”, 

b) system kopii zapasowych musi umożliwiać odtworzenie danych do: 

 lokalizacji oryginalnej, 

 lokalizacji alternatywnej, 

 w przypadku nadrzędnego serwera kopii zapasowych (w centrum zapasowym) 

do podrzędnego serwera kopii zapasowych, 

4) Agent kopii zapasowej 

a) agent powinien posiadać możliwość współpracy z komponentami VSC, 

b) agent powinien posiadać możliwość sterowania pasmem a w szczególności określenia godzin 

„biznesowych” oraz wykorzystywanego pasma w i poza godzinami „biznesowymi”, 

c) agent powinien rozpoznawać podstawowe aplikacje i systemy wykorzystywane w środowisku 

zamawiającego i automatycznie dodawać wszystkie wymagane pliki do puli chronionej, w tym: 

 system operacyjny Windows (w tym pliki, system state i BMR), 

 maszyny wirtualne na platformie Hyper-V, 

 bazy danych MS SQL, 

 Sharepoint, 

 Exchange. 

5) Konsola administracyjna: 
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a) konsola powinna umożliwiać tworzenie określonych harmonogramów wykonywania kopii 

zapasowych na chronionych agentach, 

b) konsola powinna umożliwiać grupowanie chronionych zasobów ze względu na typy 

chronionych zasobów,  

c) zarządzanie agentami i zadaniami kopii zapasowych powinno być możliwe również za pomocą 

linii poleceń, 

d) konsola powinna posiadać mechanizm kontrolowania wykonywanych zadań kopii zapasowych  

e) konsola powinna posiadać mechanizm notyfikacji administratorów odnośnie zdarzeń 

w systemie kopii zapasowych, 

f) konsola powinna posiadać wbudowany system raportujący (m.in. raporty dotyczące zużycia 

puli magazynowej, wykonania kopii zapasowych, itp.). 

 

3.5. System automatyzacji zarządzania środkami IT. 

System automatyzacji zarządzania środowisk IT musi udostępniać środowisko standaryzujące 

i automatyzujące zarządzanie procesami w systemach IT na bazie najlepszych praktyk.  

1) Architektura: 

a) system musi posiadać graficzną konsolę dla administratorów (autorów) pozwalającą w łatwy 

sposób (bez znajomości języków programowania) tworzenie przebiegów procesów (runbooks) 

przy pomocy gotowych elementów aktywności, 

b) system musi posiadać tester przebiegów pozwalający na sprawdzenie poprawności 

wykonywania stworzonego przez administratora (autora) pokazując informacje o wykonaniu 

poszczególnych kroków, informacje wchodzące i wychodzące z poszczególnych kroków, 

możliwość ustawiania pułapek (breakpoints) oraz wykonywania krok po kroku, 

c) system musi posiadać serwer zarządzający i własną bazę danych, w której przechowywane 

są informacje o stworzonych przebiegach procesów oraz ich stanie, 

d) system musi posiadać serwery wykonawcze, które realizują przebiegi procesów zdefiniowane 

przez administratorów (autorów), 

e) system powinien posiadać konsolę webową pozwalającą na podgląd zdefiniowanych 

przebiegów procesów, ich stanu, informacji historycznych o wykonanych przebiegach oraz 

pozwalająca na uruchamianie przebiegów procesów na żądanie, 

f) system powinien posiadać własną bazę danych (niewymagającą dodatkowych zakupów). 

2) Tworzenie przebiegów: 

a) do tworzenia przebiegów procesów powinny być gotowe zestawy aktywności, które przy 

pomocy graficznego środowiska pracy (konsola administratora) autor może łączyć w gotowe 

przebiegi. 

b) zestawy aktywności powinny być dostarczane do systemu w postaci pakietów, zawierających 

gotowe przygotowane aktywności dla zadanego obszaru.  

c) system powinien posiadać podstawowy (wbudowany) zestaw aktywności w następujących 

obszarach: 

 system: 

o Run Program, 

o Run .Net Script, 

o End Process, 

o Start/Stop Service, 

o Restart System, 

o Save Event Log, 

o Query WMI, 

o Run SSH Command, 

o Get SNMP Variable, 

o Monitor SNMP Trap, 

o Send SNMP Trap, 

o Set SNMP Variable, 

 Planowanie: 

o Monitor Date/Time, 

o Check Schedule, 

 Monitorowanie: 

o Monitor Event Log, 
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o Monitor Service, 

o Get Service Status, 

o Monitor Process, 

o Get Process Status, 

o Monitor Computer/IP Status, 

o Monitor Disk Space, 

o Get Disk Space Status, 

o Monitor Internet Application, 

o Get Internet Application Status, 

o Monitor WMI, 

 Zarządzanie plikami: 

o Compress File, 

o Copy File, 

o Create Folder, 

o Decompress File, 

o Delete File, 

o Delete Folder, 

o Get File Status, 

o Monitor File, 

o Monitor Folder, 

o Move File, 

o Move Folder, 

o PGP Decrypt File, 

o PGP Encrypt File, 

o Print File, 

o Rename File, 

 E-mail: 

o Send E-mail, 

 Powiadomienia: 

o Send Event Log Message, 

o Send Syslog Message, 

o Send Platform Event, 

 Narzędzia: 

o Apply XSLT, 

o Query XML, 

o Map Published Data, 

o Compare Values, 

o Write Web Page, 

o Read Text Log, 

o Write to Database, 

o Query Database, 

o Monitor Counter, 

o Get Counter Value, 

o Modify Counter, 

o Invoke Web Services, 

o Format Date/Time, 

o Generate Random Text, 

o Map Network Path, 

o Disconnect Network Path, 

o Get Dial-up Status, 

o Connect/Disconnect Dial-up, 

 Zarządzanie plikami tekstowymi: 

o Append Line, 

o Delete Line, 

o Find Text, 

o Get Lines, 

o Insert Line, 
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o Read Line, 

o Search and Replace Text, 

 Kontrola przepływów (runbooks): 

o Invoke Runbook, 

o Initialize Data, 

o Junction, 

o Return Data, 

d) system powinien posiadać również inne zestawy aktywności, które mogą być zaimportowane 

na życzenie administratora (autora) w celu zarządzania procesami na innych systemach 

posiadanych przez zamawiającego, w tym: 

 Active Directory, 

 Exchange Admin, 

 Exchange Users, 

 FTP Integration, 

 HP iLO and OA,  

 HP Operations Manager, 

 HP Service Manager, 

 IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, 

 Representational State Transfer (REST), 

 Sharepoint, 

 Microsoft Azure, 

 VMware vSphere,  

 System Center, 

3) Serwer zarządzający i baza danych: 

a) serwer zarządzający powinien organizować jednoczesny dostęp konsoli graficznych 

administratorów i zapewniać funkcje Check-In/Check-Out dla poszczególnych przebiegów 

uniemożliwiając jednoczesne zmiany tego samego przebiegu przez dwóch użytkowników, 

b) serwer zarządzający powinien zapewniać dostęp - na zdefiniowanym przez autora poziomie, 

dla poszczególnych przebiegów oraz zestawów przebiegów (całe katalogi), 

c) baza danych systemu powinna przechowywać: 

 definicje przebiegów procesów, 

 stan uruchomionych przebiegów, 

 informacje statusowe (logs), 

 dane konfiguracyjne systemu, 

 

3.6. System zarządzania incydentami i problemami. 

System zarządzania incydentami i problemami musi zapewniać zintegrowane środowisko pozwalające 

na uruchomienie usług wsparcia (service-desk) u zamawiającego.  

1) Architektura: 

a) system musi posiadać serwer zarządzający odpowiedzialny za wykonywanie wszystkich zadań 

związanych z obsługą incydentów, problemów, zmian, zleceń, użytkowników, itp… 

zapewniając jednocześnie wymuszenie odpowiednich uprawnień, 

b) system musi posiadać zintegrowany komponent CMDB (Configuration Management Database), 

c) system musi posiadać zintegrowany moduł bazy wiedzy (Knowledge Management), 

d) system musi posiadać graficzną konsolę użytkownika instalowana lokalnie na komputerach 

pracowników wsparcia, 

e) system musi posiadać komponent hurtowni danych, odpowiedzialny za agregację 

i przechowywanie danych historycznych i przygotowywanie raportów, 

f) system musi posiadać własną bazę danych (niewymagającą dodatkowych zakupów), 

g) system musi posiadać konsolę webową umożliwiającą pracownikom zgłaszanie 

incydentów/problemów technicznych oraz zapotrzebowania na zasoby IT. 

2) Procesy wsparcia: 

a) system musi posiadać przygotowanie i dostępne po instalacji następujące procesy: 

 zarządzanie incydentami, 

 zarządzanie problemami, 

 zarządzanie zmianą, 
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 zarządzanie , 

b) w zakresie zarządzania incydentami i problemami system powinien posiadać: 

 przygotowane formatki do wprowadzania incydentów przez pracowników wsparcia, 

formatka powinna umożliwiać wprowadzenie, co najmniej następujących danych: 

o narażony użytkownik, 

o alternatywna metoda kontaktu, 

o tytuł, 

o opis, 

o kategoria, 

o pilność, 

o wpływ, 

o źródło, 

o grupa pomocy technicznej, 

o przypisany, 

o podstawowy właściciel, 

o uwzględnione usługi, 

o narażone elementy, 

o dziennik akcji (komentarz). 

3) Komponent CMDB: 

a) baza danych CMDB powinna mieć domyślnie skonfigurowane podstawowe klasy obiektów 

wraz z atrybutami i relacje pomiędzy nimi, w tym: 

 użytkownik: 

o imię, 

o nazwisko, 

o inicjały, 

o tytuł, 

o firma, 

o dział,  

o biuro, 

o telefon służbowy, 

o ulica i numer, 

o miejscowość, 

o województwo, 

o kod pocztowy, 

o kraj, 

o strefa czasowa, 

o ustawienia regionalne, 

o komputery użytkownika, 

o urządzenia użytkownika, 

o elementy pokrewne (incydenty, problemy, zmiany, itp…), 

 komputer: 

b) system musi posiadać gotowe konektory do innych skojarzonych systemów pozwalające 

na automatyczną i planowana aktualizację odpowiednich rekordów w CMDB, 

a w szczególności: 

 konektor do systemu zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem, 

 konektor do systemu zarządzania komponentami, 

 konektor do systemu zarządzania środowiskami wirtualnym, 

 konektor do systemu automatyzacji zarządzania środowisk IT, 

 konektor do usługi katalogowej Active Directory. 

4) system musi mieć postać zintegrowanej platformy pozwalającej poprzez wbudowane 

i definiowane mechanizmy w ramach przyjętej metodyki (np. MOF czy ITIL) na zarządzanie 

incydentami i problemami oraz zarządzanie zmianą, 

5) system powinien posiadać bazę wiedzy (CMDB) automatycznie zasilaną z takich systemów jak: 

usługa katalogowa, system monitorujący, system do zarządzania desktopami, 

6) system musi udostępniać narzędzia efektywnego zarządzania dostępnością usług, umożliwiających 

dostarczenie użytkownikom systemów SLA na wymaganym poziomie, 

7) system, poprzez integrację z systemami zarządzania i monitorowania musi zapewniać: 
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a) optymalizację procesów i ich prawidłową realizację poprzez predefiniowane scenariusze, 

zgodne z najlepszymi praktykami i założoną metodyką, 

b) redukcję czasu rozwiązywania problemów z działaniem systemów poprzez zapewnienie 

dotarcia właściwej, zagregowanej informacji do odpowiedniego poziomu linii wsparcia, 

c) automatyczne generowanie opisu problemów na bazie alarmów i kojarzenie zdarzeń w różnych 

komponentach systemu, 

d) wspomaganie procesów podejmowania decyzji poprzez integrację informacji i logikę 

ich powiązania, 

e) planowanie działań prewencyjnych poprzez kolekcjonowanie informacji o zachowaniach 

systemu w przypadku incydentów, 

f) raportowanie pozwalające na analizy w zakresie usprawnień systemu oraz usprawnień 

procesów ich opieki serwisowej, 

g) tworzenie baz wiedzy na temat rozwiązywania problemów, 

h) automatyzację działań w przypadku znanych i opisanych problemów, 

i) wykrywanie odchyleń od założonych standardów ustalonych dla systemu. 

 

3.7. Ochrona antywirusowa. 

Oprogramowanie antymalware musi spełniać następujące wymagania: 

1) ochrona przed zagrożeniami typu wirusy, robaki, Trojany, rootkity, ataki typu phishing 

czy exploity zero-day, 

2) centralne zarządzanie ochroną serwerów poprzez konsolę System zarządzania infrastrukturą 

i oprogramowaniem, 

3) centralne zarządzanie politykami ochrony, 

4) automatyzacja wdrożenia i wymiany dotychczasowych agentów ochrony, 

5) mechanizmy wspomagające masową instalację, 

6) pakiet ma wykorzystywać platformę skanowania, dzięki której dostawcy zabezpieczeń stosować 

mogą technologię „minifiltrów”, skanujących w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu złośliwego 

oprogramowania. Dzięki użyciu technologii minifiltrów, system ma wykrywać wirusy, 

oprogramowanie szpiegowskie i inne pliki przed ich uruchomieniem, dając dzięki temu wydajną 

ochronę przed wieloma zagrożeniami, a jednocześnie minimalizując zaangażowanie użytkownika 

końcowego, 

7) aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem ma używać zaawansowanych technologii 

wykrywania, takich jak analiza statyczna, emulacja, heurystyka i tunelowanie w celu identyfikacji 

złośliwego oprogramowania i ochrony systemu. Ponieważ zagrożenia stają się coraz bardziej 

złożone, ważne jest, aby zapewnić nie tylko oczyszczenie systemu, ale również poprawne jego 

funkcjonowanie po usunięciu złośliwego oprogramowania. Aparat ochrony przed złośliwym 

oprogramowaniem w systemie ma zawierać zaawansowane technologie oczyszczania, pomagające 

przywrócić poprawny stan systemu po usunięciu złośliwego oprogramowania, 

8) generowanie alertów dla ważnych zdarzeń, takich jak atak złośliwego oprogramowania 

czy niepowodzenie próby usunięcia zagrożenia, 

9) tworzenie szczegółowych raportów zabezpieczeń systemów IT o określonych priorytetach, dzięki 

którym użytkownik może wykrywać i kontrolować zagrożenia lub słabe punkty zabezpieczeń. 

Raporty mają obejmować nie tylko takie informacje, jak ilość ataków wirusów, ale wszystkie 

aspekty infrastruktury IT, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo firmy (np. ilość komputerów 

z wygasającymi hasłami, ilość maszyn, na których jest zainstalowane konto „gościa”, itd.), 

10) pakiet ma umożliwiać zdefiniowanie jednej zasady konfigurującej technologie antyszpiegowskie, 

antywirusowe i technologie monitorowania stanu jednego lub wielu chronionych komputerów. 

Zasady obejmują również ustawienia poziomów alertów, które można konfigurować, aby określić 

rodzaje alertów i zdarzeń generowanych przez różne grupy chronionych komputerów oraz warunki 

ich zgłaszania, 

11) system ochrony musi być zoptymalizowany pod kątem konfiguracji ustawień agenta zabezpieczeń 

przy użyciu Zasad Grupy usługi katalogowej oraz dystrybucji aktualizacji definicji. 

 

IV. Zakup usługi Software Assurance lub równoważnej do używanego oprogramowania Microsoft (po 

zawarciu umowy zakres usługi stanie się załącznikiem nr 4 do Umowy): 

 

W ramach Usługi Software Assurance lub równoważnej Wykonawca zapewni Zamawiającemu: 
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1. Internetowy kontakt serwisowy Technet On-line Concierge (zasoby Premium) - bezpośredni kontakt  

z doradcą Microsoft, który świadczy pomoc w szybkim wyszukaniu informacji potrzebnych  

do rozwiązania problemów technicznych. 

2. Otrzymywanie i korzystanie z poprawek typu hotfix. 

3. Korzystanie z narzędzi Producenta oprogramowania do tworzenia własnych rozwiązań. 

4. Możliwość zgłaszania wad w działaniu Oprogramowania na adres email …………………………… . 

5. Rezerwowe kopie do odtwarzania serwera po awarii. 

6. Szkolenia internetowe (eLerning) dla pracowników Zamawiającego m.in.: w zakresie wdrażania 

i zastosowań nowych technologii dotyczących Oprogramowania oraz funkcjonowania 

Oprogramowania. 

7. Zarządzanie Licencjami i Usługami Software Assurance lub równoważnych poprzez dedykowaną 

stronę internetową Producenta oprogramowania:…………………………………………………………  

8. Szczegółowe informacje o zakresie Licencji i Usług Software Assurance lub równoważnych poprzez: 

1) Stronę internetową Producenta oprogramowania …………………………………, 

2) Nr telefonów infolinii Producenta oprogramowania: ……………………………………… 

9. Niezwłoczne udostępnienie aktualizacji i poprawek Producenta oprogramowania dla Oprogramowania. 

10. Przeprowadzenie sesji zapoznawczo-szkoleniowej dla zespołu Zamawiającego. 

 

V. Zakup usługi Premier Support lub równoważnej (po zawarciu umowy zakres usługi stanie się 

załącznikiem nr 8 do Umowy): 

 

W ramach usługi Premier Support lub równoważnej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

świadczenie opieki serwisowej do posiadanego i zamawianego oprogramowania od dnia zawarcia 

umowy do dnia 30.11.2019 r. na niżej określonych warunkach: 
1. Definicje zastosowane w warunkach świadczenia wsparcia produktów: 

1) Podstawowe Godziny Wsparcia – dni od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 

16:00,czasu środkowoeuropejskiego. 

2) Pozostałe Godziny Wsparcia – dni od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do godz. 08:00 dnia 

następnego, niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. 

3) Czas Reakcji – maksymalny czas pomiędzy zgłoszeniem problemu a przystąpieniem do analizy 

Problemu i poszukiwania rozwiązania. 

4) Czas Reakcji „on-site” – czas pomiędzy potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia a pojawieniem się 

Inżyniera Wsparcia na miejscu w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego zgodnie 

z Załącznikiem nr 7 do Umowy. 

5) Miara ważności Problemu ustalana przez Zamawiającego: 

a) problem krytyczny - mający krytyczny wpływ na procesy biznesowe Zamawiającego. Procesy 

biznesowe krytyczne dla działalności biznesowej Zamawiającego przestały funkcjonować 

i potrzebna jest natychmiastowa pomoc, 

b) problem poważny - mający poważny wpływ na procesy biznesowe Zamawiającego. Procesy 

biznesowe Zamawiającego funkcjonują w sposób poważnie utrudniający normalną pracę  

lub nie funkcjonują w ogóle – potrzebna jest pomoc nie później niż w czasie 

1 godziny od zgłoszenia problemu, 

c) problem umiarkowany - mający umiarkowany wpływ na procesy biznesowe Zamawiającego. 

Procesy biznesowe Zamawiającego funkcjonują w sposób utrudniający normalną pracę – 

potrzebna jest pomoc nie później niż w czasie 2 godzin od zgłoszenia problemu, 

d) problem minimalny - mający minimalny wpływ na procesy biznesowe Zamawiającego; Procesy 

biznesowe Zamawiającego funkcjonują poprawnie, aczkolwiek występują pewne drugorzędne  

i prawie niezauważalne trudności – potrzebna jest pomoc nie później niż 

w czasie 4 godzin od zgłoszenia Problemu. 

Dla problemów umiarkowanych i minimalnych w okresie Pozostałych Godzin Wsparcia nie jest 

wymagany ustalony czas reakcji. 

2. Wymagane jest zapewnienie opieki serwisowej na następujących zasadach: 

1) wykonawca będzie świadczyć usługi Premier Support lub równoważnej w zakresie wsparcia 

technicznego oprogramowania wyprodukowanego przez Producenta oprogramowania lub spółki 

zależne producenta (Producenta), w odniesieniu, do którego nie zakończył się tzw. okres 

dodatkowego wsparcia, 
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2) wsparcie dotyczyć będzie oprogramowania będącego przedmiotem niniejszego postępowania 

(Produktów) zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, 

3) wykonawca zapewni priorytetowy dostęp do zgłaszania problemów technicznych Producentowi 

oprogramowania lub spółce zależnej Producenta, poprzez zapewnienie dedykowanego 

Zamawiającemu numeru telefonicznego bądź drogą elektroniczną, poprzez dedykowaną stronę 

internetową Producenta oprogramowania, 

4) wykonawca zagwarantuje możliwość wykonywania poprawek do oprogramowania (HotFix) przez 

Producenta. 

3. Warunki świadczenia usług w Premier Support lub równoważnej Produktów: 

1) Usługi w zakresie wsparcia technicznego (Produktów) mają obejmować: 

a) usługi reaktywne, czyli świadczenie, przez certyfikowanych specjalistów lub Producenta, 

pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących Produktów, które pojawiły się 

u Zamawiającego przy korzystaniu z takich Produktów, jeżeli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że taki problem został spowodowany przez Produkty (w szczególności, 

z możliwością tworzenia poprawek z wykorzystaniem dostępu do kodu źródłowego 

Produktów),  

b) usługi proaktywne, czyli usługi mające na celu efektywne i skuteczne zapobieganie problemom 

dotyczącym Produktów polegające w szczególności na okresowych spotkaniach 

z certyfikowanymi specjalistami Producenta Produktów i przygotowywaniu odpowiednich 

raportów, uzyskaniu dostępu do poprawek do Produktów czy zasobów Producenta z artykułami 

i wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania i zapobiegania Problemom. 

2) W ramach usług Premier Support lub równoważnych Zamawiający wymaga minimum: 

a) 140
*
 godzin roboczych działań proaktywnych – związanych z zapobieganiem problemom, 

b) 160
*
 godzin roboczych reaktywnych – związanych z rozwiązywaniem zgłoszonych problemów 

technicznych, 

możliwych do wykorzystania w okresie trwania umowy; w przypadku, gdy godziny reaktywne nie 

byłyby wykorzystane, musi istnieć możliwość konwersji ich na godziny usług pro aktywnych. 

3) Zamawiający wymaga zapewnienia konwersji incydentów pomocy technicznej dostępnych 

w ramach obecnie obowiązujących oraz podpisanych w okresie obowiązywania umowy wsparcia 

technicznego umów licencyjnych, na godziny wsparcia technicznego świadczonego w ramach 

pakietów usług wsparcia technicznego, w wymiarze minimum 140 godzin. 

4) Wymagane jest umożliwienie wsparcia technicznego dla Produktów wychodzących z okresu tzw. 

wsparcia rozszerzonego, to znaczy dla Produktów, które na podstawie innych umów nie są objęte 

wsparciem Producenta. 

5) Usługi w zakresie wsparcia technicznego Produktów świadczone będą przez 24 godziny na dobę 

i 7 dni w tygodniu; zgłoszenia problemów będą dokonywane bezpośrednio do Producenta w jednej 

z niżej wymienionych form: 

a) telefonicznie - (dla wszystkich zgłoszeń) na numer telefonu: …………………………………, 

b) w formie elektronicznej - na dedykowany serwis internetowy (dla zgłoszeń umiarkowanych 

i minimalnych), do certyfikowanych specjalistów Producenta: ………………………… . 

6) Termin rozpoczęcia prac nad zgłoszonym problemem objętym usługami Premier Support  

lub równoważnej przez certyfikowanych specjalistów Producenta (tzw. czas reakcji) zależy 

od wagi zgłaszanego problemu: 

a) problemy krytyczne i poważne - czas reakcji telefonicznej do jednej godziny w trybie 24 

godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, 

b) problemy umiarkowane - czas reakcji 2 godziny w godzinach 8-16 od poniedziałku  

do piątku z wyłączeniem, świąt i dni wolnych od pracy na podstawie przepisów prawa, 

c) problemy minimalne - czas reakcji 4 godziny w godzinach 8-16 od poniedziałku  

do piątku z wyłączeniem, świąt i dni wolnych od pracy na podstawie przepisów prawa. 

Przez czas reakcji rozumie się czas, który upłynął pomiędzy zgłoszeniem a kontaktem 

ze strony certyfikowanego specjalisty Producenta koordynującego rozwiązanie problemu 

po stronie Wykonawcy, który potwierdza poziom ważności problemu oraz informuje 

Zamawiającego o podjętych czynnościach związanych z rozwiązaniem problemu. 

7) W ramach usług Premier Support lub równoważnej Wykonawca zapewnia możliwość świadczenia 

takich usług na miejscu w lokalizacji Zamawiającego w Polsce (tzw. usługi wsparcia „on-site”); 

                                                           
*
 ostateczna liczba godzin zostanie wpisana w zależności od ilości godzin zaoferowanych w formularzu ofertowym  
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usługi świadczone w lokalizacji Zamawiającego w Polsce będą rozliczane w ramach dostępnej  

dla Zamawiającego puli godzin usług, o których mowa powyżej. 

8) Wykonawca zapewni regularne przekazywanie informacji technicznych w postaci biuletynu 

technicznego, osobie upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą. 

9) W ramach usług Premier Support lub równoważnej do Zamawiającego zostanie przypisany 

dedykowany specjalista Producenta, który będzie odpowiedzialny za realizację usług Premier 

Support lub równoważnej dla Zamawiającego, a także za przekazywanie oraz otrzymywanie 

informacji i komentarzy zwrotnych dotyczących świadczonych usług; jednocześnie Zamawiający, 

w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, wyznaczy ze swojej strony osoby (w tym 

koordynatora wsparcia technicznego) uprawnione do składania u specjalisty Producenta zgłoszeń 

w ramach usług w zakresie wsparcia technicznego Produktów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI  

UMOWA Nr ….. 

zawarta w dniu ...................... 2017 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………. 

a  

 

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. zwany dalej 

„WYKONAWCĄ”. 

 

Zawierający Umowę zwani będą łącznie w dalszej jej części „Stronami”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.) zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

W niniejszej umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej 

definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane: 

1. Umowa - niniejsza umowa wraz z załącznikami określająca prawa i obowiązki Stron,. 

2. Umowa Licencyjna - łącznie trzy umowy: Umowa Enterprise Government Nr 80E60078 z 25.11.2005 r., 

Umowa Business nr U2912710 z 25.11.2005 r. oraz Rejestracja Microsoft nr  …………………… 

(pośrednia) z .....................  r., zawarte pomiędzy Zamawiającym, a Microsoft Ireland Operations Limited 

(spółka prawa irlandzkiego), stanowiące załącznik nr 5. 

3. Oprogramowanie - oprogramowanie Microsoft /systemy operacyjne i aplikacje/, których wykaz stanowi 

załącznik nr 1, 

4. Licencja - prawo do bezterminowego korzystania, uruchamiania i użytkowania każdego z udostępnionych 

przez Microsoft i zakupionych przez Zamawiającego Oprogramowania na warunkach, w tym na polach 

eksploatacji, określonych w Umowie Licencyjnej. 

5. Usługa Software Assurance - oznacza aktualizacje i poprawki dla użytkowanego oprogramowania w 

ramach posiadanych licencji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego wymienionych  

w załączniku nr 7, z których Zamawiający korzysta na podstawie Umowy Licencyjnej, świadczone przez 

Wykonawcę, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

6. Licencja i Usługa Software Assurance - oznacza jednoczesne uzyskanie Licencji i Usługi Software 

Assurance dla Oprogramowania używanego w ramach licencji wykazanych w załączniku nr 1  

w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 7. 

7. Subskrypcja - oznacza prawo jednostek organizacyjnych Zamawiającego do bezterminowego korzystania, 

uruchamiania i użytkowania udostępnionego przez Microsoft programu komputerowego służącego 

optymalizacji Oprogramowania, wskazanych w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1, o których mowa w 

załączniku nr 7,  

8. Usługa Premier Support – oznacza całodobowe wsparcie techniczne, dla jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego świadczone na warunkach określonych w załączniku nr 8, dla używanego Oprogramowania 

w ramach licencji wykazanych w załączniku nr 1, oferowane bezpośrednio przez ekspertów 

……………Producenta Oprogramowania (producenta produktów lub jego spółek zależnych). 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające prawo do korzystania przez 

Zamawiającego z: 

1) Licencji i Usługi Software Assurance - warunki, w tym pola eksploatacji, korzystania 

z Oprogramowania w ramach Licencji określono w Umowie Licencyjnej, 
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2) Usługi Software Assurance - z których Zamawiający korzysta na podstawie Umowy Licencyjnej, 

3) Subskrypcji - dla programów komputerowych wskazanych w załączniku nr 1, przez jednostki 

organizacyjne Zamawiającego wskazane w załączniku nr 7, 

4) Usługi wsparcia technicznego Premier Support – całodobowego wsparcia technicznego przez 

ekspertów Producenta Oprogramowania. 

2. Wykonawca, w ramach Umowy, zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu świadczenia Usług 

Software Assurance oraz usługi Premier Support w okresie od zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r.,  

w zakresie opisanym w załączniku nr 4. Zamawiający uprawniony będzie do korzystania z aktualizacji i 

poprawek do Oprogramowania na warunkach, w tym na polach eksploatacji, określonych w Umowie 

Licencyjnej dla Oprogramowania.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony przez Microsoft zarówno do udzielenia Licencji 

z jednoczesnym świadczeniem Usług Software Assurance dla Oprogramowania, z których Zamawiający 

korzystać będzie na podstawie niniejszej Umowy, jak również do świadczenia Usług Software Assurance 

dla Oprogramowania, z którego Zamawiający korzysta zgodnie z Umową Licencyjną, a także 

do udzielania Subskrypcji. Wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 6. 

4. Zamawiający, od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2, nabywa 

prawo do: 

1) bezterminowego korzystania, uruchamiania i używania Oprogramowania, na podstawie Licencji 

oraz z programu komputerowego udostępnionego w ramach udzielonej Subskrypcji, 

2) korzystania z Usług Software Assurance dla wykorzystywanego Oprogramowania Microsoft do 

dnia 30.11.2019 r, 

3) korzystania z usługi wsparcia technicznego Premier Support do dnia 30.11.2019 r. 

5. Protokoły odbioru, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 2, ze strony Zamawiającego podpisuje osoba 

pełniąca funkcję Dyrektora Departamentu Informatyki Centrali NFZ lub inna osoba upoważniona. 

6. Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą, o czym zawiadomi 

Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Łączne całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji umowy wynosi ……………………….. zł 

(słownie: ………………………………… ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z wynagrodzenia za: 

1) produkty o których mowa w § 2  ust. 1 pkt 1 w wysokości ..................... zl brutto (słownie: 

..............); 

2) usługi , o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 4 w wysokości brutto ………………………………. zł 

(słownie: …………………………….. ), 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w: 

1) ust. 2 pkt 1 będzie płatne po dokonaniu dostawy, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru, 

którego wzór stanowi złącznik nr 2, w terminie, o którym mowa w § 4. 

2) ust. 2 pkt. 2 będzie płatne w dziewięciu równych częściach, w wysokościach określonych  

w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 10, każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3, w terminie, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 6 

4. Zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający dokona przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru, o których 

mowa w ust. 3. 

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………… 

6. W przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy albo jej wygaśnięcia w trakcie okresu 

rozliczeniowego, wynagrodzenia okres świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 –4 

przysługuje Wykonawcy proporcjonalne do okresu faktycznie świadczonych usług. 

§ 4. 

Dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt i ryzyko, na adres: ul. Grójecka 186,  

02-390 Warszawa, dokumentów, w tym kodów dostępu potwierdzających prawo do korzystania, 

używania i uruchamiania przez Zamawiającego Oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1  

nie później niż w terminie .…(liczba dni zostanie wpisana w zależności od ilości dni zaoferowanych  
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w formularzu ofertowym) dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Odbiór dostarczonych dokumentów (w tym kodów dostępu), o którym mowa w ust. 1, potwierdzony 

zostanie podpisanym przez Strony protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2  

z dołączonym wydrukiem ze strony internetowej Producenta Oprogramowania. 

 

§ 5. 

Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów 

(w tym kodów dostępu), o których mowa w § 4 ust. 1 w terminie określonym w § 4 ust. 1, w wysokości 

0,05% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w przypadku braku dostępu do wykupionej subskrypcji oraz 

Software Assurance, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, w wysokości 0,5% kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień. 

3. Jeżeli na skutek nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda przewyższająca 

zastrzeżoną w umowie karę umowną Zamawiającemu oprócz tej kary przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego. 

4. Za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na które wystawiono fakturę, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

§ 6 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje umowę w sposób nienależyty i nie naprawi naruszenia w 

terminie 10 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonaniu ww. naruszenia, wówczas 

Wykonawca jest uznawany za winnego naruszenia i Zamawiający może wypowiedzieć umowę na piśmie 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. W szczególności za nienależyte wykonywanie umowy rozumie się: 

1) wadliwe świadczenie usług opisanych w Załączniku nr 1 

2) zlecenie przez Wykonawcę wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy osobie 

trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.  

W takim przypadku Zamawiającemu należą się kary umowne z tytułu nienależytego świadczenia usług w 

okresie do dnia odstąpienia od umowy.   

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, obliczonego według stawek wynikających z oferty.  

 

 

§7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1, tj……………………… zł (słownie: ………………………………..).  

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

2. Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych, Strony postanawiają, iż w przypadku wystąpienia zmiany (obniżenia lub 

podwyższenia): 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zapisami ustawy  
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, która będzie miała bezpośredni wpływ na 

niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty realizacji niniejszej Umowy, dokonają zmiany 

wysokości odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 Umowy, poprzez zawarcie 

pisemnego aneksu, uwzględniającego wzrost lub spadek ponoszonych i wykazanych przez Wykonawcę 

kosztów, zgodnie z procedurą opisaną poniżej.  

3. Aneks, o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarty na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony 

najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych.  

4. Wniosek Wykonawcy,  o którym mowa w ust. 3  powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z 

jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany o których 

mowa w ust. 2 mają lub będą miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę 

koszty wykonania Umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wynagrodzenia, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy oraz założenia co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak, np. umowy stanowiące podstawę 

zatrudnienia, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń lub faktury 

potwierdzające zmianę stawki podatku od towarów i usług dla towarów lub usług mających 

kluczowe znaczenie dla zrealizowania przedmiotu Umowy bądź towarów dostarczanych w ramach 

wykonania przedmiotu Umowy;  

2) wskazanie bezpośredniego wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę;  

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

5. Wniosek Zamawiającego powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz 

wezwanie Wykonawcy do przedstawienia niezbędnych dokumentów, w szczególności wymienionych w 

ust. 4 pkt 1-3, które pozwoliłyby ocenić, czy zmiany o których mowa w ust. 2 mają lub będą miały 

bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania Umowy oraz w 

jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić te dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Wniosku Zamawiającego. 

6. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy lub przedstawienia w trybie ust. 4 

niezbędnych dokumentów, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie 

dodatkowych informacji lub dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem). 

7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec Wniosku Wykonawcy lub przedstawionych 

dokumentów w trybie ust. 4 w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego Wniosku lub 

zestawu dokumentów. 

8. Jeśli Strona nie wykaże, że koszty wykonania Umowy zwiększyły się lub zmniejszyły z uwagi na zmiany, 

o których mowa w ust. 2 oraz nie wykaże okoliczności wskazanych odpowiednio w ust. 4 lub w ust. 5, 

wniosek o zmianę umowy nie zostanie uwzględniony. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów 

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, chyba 

że we Wniosku wskazano inną, późniejszą datę określającą moment wywarcia wpływu przez te zmiany 

na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

10. W przypadku gdy zmiany umowy dokonano na skutek, zmiany stawek podatku od towarów i usług 

(VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na doliczeniu do wynagrodzenia netto zmienionej stawki 

podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku. 

11. Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, 

czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 

357
1
 ustawy Kodeks Cywilny. 

12. Strony wyrażają zgodę na zmianę umowy w celu dostosowania jej treści do zmian wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wprowadzonych po podpisaniu 

umowy. 
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§ 9.  

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku powstania ewentualnych rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy treścią 

niniejszej Umowy a treścią Umowy Licencyjnej o świadczenie usług lub treścią innych załączników 

pierwszeństwo stosowania i rozstrzygające znaczenie ma treść niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, z zachowaniem 30 dniowego 

okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego zmian organizacyjno – 

prawnych skutkujących przekształceniem lub jego likwidacją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie proporcjonalne do okresu faktycznie świadczonych usług. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

zamówień publicznych oraz Prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

5. Wszystkie ewentualne spory wynikające w związku z realizacją Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

7. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – Wykaz Programów systemowych. 

2) załącznik nr 2 – Wzór Protokołu odbioru. 

3) załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru. 

4) załącznik nr 4 – Zakres Usługi Software Assurance. 

5) załącznik nr 5 – Umowa Ramowa, na którą składają się łącznie: 

Umowa Enterprise z 25.11.2005 r. 

Umowa Business z 25.11.2005 r. 

Rejestracja Microsoft z…... .  r.; 

6) załącznik nr 6 – Oświadczenie o nabyciu i udzieleniu licencji. 

7) załącznik nr 7 – Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

8) załącznik nr 8 – Zakres Usługi Premier Support. 

9) załącznik nr 9 – Wykaz cen w jednostkowych  licencji. 

10) załącznik nr 10 – Harmonogram płatności. 

Wykonawca Zamawiający 

……..………………  …………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 

WZÓR 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Zgodnie z umową .......... zawartą w dniu ..............  roku pomiędzy:  

Narodowym Funduszem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, 

a…………………… 

w dniu  …………………: 

1)  odbył się odbiór produktów wg specyfikacji licencji wraz z Software Assurance w ilości wskazanej 

w poniższej tabeli: 

L.P SKU Nazwa oprogramowania Rodzaj licencji/usługi Ilość 

1.     

2.     

3.     

2) nastąpiło potwierdzenia na czas realizacji umowy dostępu do: 
A). subskrypcji oraz usługi Software Assurance do używanego oprogramowania Microsoft w ilości 

wskazanej w poniższej tabeli: 

L.P SKU Nazwa oprogramowania Rodzaj usługi Ilość 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

B). usługi Premier Support zgodnie z poniższa tabelą: 

L.P SKU Nazwa usługi Rodzaj usługi Ilość 

1     

 

Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokółem podpisani zgodnie 

oświadczają, że: 

 

 

 

 
Podpis osób upoważnionych  

 

 

 

………………… …………………… 

Wykonawca  Zamawiający 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY 

WZÓR 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Zgodnie z umową .......... zawartą w dniu ..............  roku pomiędzy:  

Narodowym Funduszem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, 

a 

 

………………………… 

 

Potwierdzam wykonanie usług wsparcia do oprogramowania …………….. w okresie od ……………. 

do …………… bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami* 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podpis osób upoważnionych 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………… 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 

 

OŚWIADCZENIE O NABYCIU I UDZIELENIU LICENCJI 

na korzystanie z oprogramowania wymienionego w części B, będącego własnością Microsoft 

Corporation z siedzibą w Redmond, Washington 98052-6399 USA, na warunkach określonych w 

Umowie Microsoft Enterprise Nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z 

Microsoft Ireland Operations Limited B.V., spółką prawa irlandzkiego. 

A. STRONY NABYCIA - UDZIELENIA 

 Wykonawca Zamawiający 
Nazwa 

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

 Adres  ul. Grójecka 186 02-390 

Warszawa 

Data nabycia - udzielenia  

B. PRZEDMIOT NABYCIA - UDZIELENIA 
Lp. Przedmiot nabycia-udzielenia Ilość 

1. WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 48 

2. WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 32 

3. SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 32 

C. OŚWIADCZENIE - Ze strony Wykonawcy 

Oświadczam, iż udzieliłem licencji na korzystanie z oprogramowania wymienionego w części B będącego 

własnością Microsoft Corporation na warunkach określonych w Umowie Microsoft Enterprise 

Nr 80E60078 z dnia 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited 

B.V. spółką prawa irlandzkiego. 

 

D. OŚWIADCZENIE - Ze strony Zamawiającego 

Oświadczam, iż nabyłem licencje na korzystanie z oprogramowania wymienionego w części B będącego 

własnością Microsoft Corporation na warunkach określonych w Umowie Microsoft Enterprise 

Nr 80E60078 z dnia 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited 

B.V. spółką prawa irlandzkiego. 

 

Warszawa, ...........................  

 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

…………………………      ………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY 

 

WYKAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAMAWIAJĄCEGO  

 

 

 

1) Centrala NFZ z siedzibą: ul. Grójecka 186, Warszawa, 

2) Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Joannitów 6, Wrocław, 

3) Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Mickiewicza 15, Bydgoszcz, 

4) Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Szkolna 16, Lublin,   

5) Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Podgórna 9B, Zielona Góra,  

6) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Kopcińskiego 58, Łódź,  

7) Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Ciemna 6, Kraków,  

8) Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, 

9) Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Głogowska 37, Opole,  

10) Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Zamkowa 8, Rzeszów  

11) Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Pałacowa 3, Białystok,  

12) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Marynarki Polskiej 148, Gdańsk, 

13) Śląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Kossutha 13, Katowice,  

14) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Jana Pawła II 9, Kielce, 

15) Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Żołnierska 16, Olsztyn, 

16) Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Grunwaldzka 158, Poznań, 

17) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą: ul. Arkońska 45, Szczecin. 

   

  



 43 

ZAŁACZNIK NR 10 DO UMOWY 

 

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI 

 

 

 

Płatności z tytułu realizacji umowy Data wystawienia faktury Wysokość brutto 

I okres rozliczeniowy  Kwiecień 2017  

II okres rozliczeniowy  Sierpień 2017  

III okres rozliczeniowy Grudzień 2017  

IV okres rozliczeniowy  Kwiecień 2018  

V okres rozliczeniowy Sierpień 2018  

VI okres rozliczeniowy Grudzień 2018  

VII okres rozliczeniowy Kwiecień 2019  

VIII okres rozliczeniowy Sierpień 2019  

IX okres rozliczeniowy Grudzień 2019  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI  

 

pieczęć Wykonawcy 

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

 

Oferta  

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

tel. ................................................ fax........................................ e-mail: ………………………………….. 

REGON……………………………….. NIP…………………………………… 

składa ofertę na „Dostawa licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji  

i poprawek oprogramowania Microsoft na warunkach określonych w umowie Microsoft 

Enterprise nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland 

Operations Limited B.V. spółką prawa irlandzkiego ”.  

   

1. Oferowana łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia: 

Cena brutto        ..................,.......... zł 

 

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, składa się z 

A. ceny za licencje na oprogramowanie wraz z Software Assurance – nie więcej niż 3 % łącznego 

wynagrodzenia, w następującej wysokości  

...................,.......... zł brutto,  

B. ceny za subskrypcję, usługę Software Assurance do posiadanych licencji oraz usługę Premier Support 

w następującej wysokości,  ...................,.......... zł  brutto,  

2. Oświadczenie o terminie dostarczenia licencji:  

Oferuję termin dostarczenia licencji………….dni  

3. Oświadczenie o oferowanym poziomie wsparcia Premier Support 

A. liczba godzin Proaktywnych …………….. 

B. liczba godzin Reaktywnych ……………... 

 

4. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia: 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Opis 

przedmiotu zamówienia”. 

5. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego w specyfikacji termin realizacji 

zamówienia. 

6. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji 

zamówienia: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji 

zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

7. Wniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wadium przetargowego  

Wadium przetargowe zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ..........................:  

 w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 
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 w formie ...................................................................................................................... . 

 

W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na: 

 nr konta ...................................................................................................................... . 

 na adres ...................................................................................................................... . 

 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 

przetargowego (potwierdzenie wpłaty wadium na dobro wskazanego w specyfikacji rachunku Zamawiającego) 

lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium  

w formie niepieniężnej). 

 

8. Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy* wykonanie części zamówienia podwykonawcom w 

częściach: 

Lp. 
Części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom 

nazwa podwykonawców 

   

   

9.  Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 

………… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

10. Wszelką korespondencję do Wykonawcy w sprawie przedmiotowego postępowaniu należy kierować na 

poniższy adres 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………. Fax. …………………………. 

e-mail: ……………………………………………………… 

11.  Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

 

1) ........................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................ 

3) ........................................................................................................................................ 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI  

 

Oświadczenie wykonawcy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ   

(dokument załączony w odrębnym pliku) 

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego dokumentu 

(JEDZ) w formacie xml. o nazwie „espd—regest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę. 

Uwaga: 

Wykonawca zapisuje udostępniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze następnie poprzez poniżej 

wskazany link otwiera program umożliwiający wypełnienie JEDZ, do którego importuje zapisany wcześniej 

plik. Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego wskazane 

konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę. 

Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym eESPD.  

(Link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). 

Po wypełnieniu formularza przez Wykonawcę należy go wydrukować, podpisać i dołączyć do oferty. Przy 

wykonaniu czynności związanych z obsługą ww. formularza należy posiłkować się informacjami zawartymi na 

stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy” 

i dalej „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI  

(po zawarciu umowy załącznik stanie się 

załącznikiem nr 9 do umowy). 

 

Wykaz cen w rozbiciu na ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów licencji 

 

1. Dostawa nowych licencji wraz z Software Assurance: 

 

Lp. 
Nazwa 

Licencji   

Cena 

jednostk

owa 

netto (zł) 

Jednostka 

miary 

Zapotrzebowanie 

Zamawiającego  

Wartość 

netto 

(zł) 

Podatek 

VAT 

(zł) 

Wartość brutto (zł) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 
 

 szt.  
   

2.   szt.  
   

3. 
 

 szt.  
   

SUMA 
   

 

2. Zakup usługi Software Assurance do używanego oprogramowania Microsoft: 

Lp. 

Nazwa 

licencji objętej usługą 

SA 

Cena 

jednostk

owa 

netto (zł) 

Jednostka 

miary 

Zapotrzebowanie 

Zamawiającego  

Wartość 

netto 

(zł) 

Podatek 

VAT 

(zł) 

Wartość brutto (zł) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 
 

 szt.  
   

2.   szt.  
   

3. 
 

 szt.  
   

4. 
 

 szt.  
   

5. 
 

 szt.  
   

6. 
 

 szt.  
   

7.   szt.  
   

8. 
 

 szt.  
   

9. 
 

 szt.  
   

10. 
 

 szt.  
   

11. 
 

 szt.  
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12. 
 

 szt.  
   

13. 
 

 szt.  
   

14. 
 

 szt.  
   

15. 
 

 szt.  
   

SUMA 
   

 

3. Zakup usługi Premier Support: 

Lp. 

Nazwa 

pakietu Premier 

Support 

Cena 

jednostk

owa 

netto (zł) 

Jednostka 

miary 

Zapotrzebowanie 

Zamawiającego  

Wartość 

netto 

(zł) 

Podatek 

VAT 

(zł) 

Wartość brutto (zł) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 
 

 szt.  
   

SUMA 
   

  

 

 

 

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

 Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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