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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Sąd Najwyższy 

pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 

tel. (22) 358 84 09, faks (22) 530 90 30 

Godziny pracy: 800-1600 od poniedziałku do piątku. 

 

Adres strony internetowej: www.sn.pl 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa PZP). 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie ważności producenckich pakietów serwisowych i subskrypcji 
oprogramowania dla urządzeń sieciowych użytkowanych w Sądzie Najwyższym. Przedmiot zamówienia dzieli 
się na następujące części: 

1.1. Część I Przedłużenie pakietów serwisowych i subskrypcji dla produktów Cisco. 

1.2. Część II Przedłużenie pakietów serwisowych i subskrypcji dla produktów Check Point. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) znajduje się Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71356300-1 (Usługi wsparcia technicznego); 72591000-4 (Rozszerzanie 
umów serwisowych). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy PZP. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
ustawy PZP. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania części 
przedmiotu zamówienia. W takim wypadku: 

1) Wykonawca ma obowiązek, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP, wskazania w ofercie części zamówienia, 

które zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców - brak tej informacji 

w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji 

zamówienia; 

2) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia; 

3) Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile są już 

znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 

zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez Wykonawcę; 

4) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

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

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 



 

4 

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

zamówienia. 

10. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usług. 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania zamówienia dla danej części będzie wynikał z zadeklarowanego w ofercie czasu realizacji tej 
części przedmiotu zamówienia (wyrażonego jako liczba dni roboczych), począwszy od dnia podpisania umowy. 

 

Czas realizacji umowy dla żadnej części nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych. 

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 
ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie: 

1) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) składają wspólną ofertę. 

3. Podstawy wykluczenia z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1) który nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-
23 ustawy PZP; 

2) wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP, tj.: 

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019.243 j.t. z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. 2017.2344 j.t. z późn. zm.), 

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 
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4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 
pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Zamawiający nie wykluczy wykonawcy z postepowania i ile uzna, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, za wystarczające przedstawione dowody jakich mowa powyżej. Zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy 
Zamawiający zapewni mu poprzez stosowne wezwanie, możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje 
w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
1. Wykonawca na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa Rozdziale V, 

składa wraz z ofertą oświadczenie w trybie art. 25a ustawy PZP, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do 
SIWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym 
mowa wyżej każdy z Wykonawców składa oddzielnie. 

3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca, załączy do oferty poświadczone za zgodność aktualne na dzień złożenia następujące 
oświadczenia lub dokumenty: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę: 

1) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. 

2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126 z późn. zm.), składane są w oryginale lub 
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6. Wykonawcy zagraniczni: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów wymienionych w: 

a) ust. 5 pkt 1 - 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 PZP - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

b) ust. 5 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a) 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 z względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 
pkt 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 art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 5 i 6 dotyczących 
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, 
o ile są one aktualne. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w ust. 5 i 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego dokumenty 
nie są w języku polskim Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie na język polski. 

11. 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. 
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Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Sąd Najwyższy Biuro Informatyki, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: sni@sn.pl, a faksem na nr (22) 530 90 30. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej 
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert (tj. 25 września 2019 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 8. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

13. Do porozumiewania się z Wykonawcami, zarówno w kwestiach formalnych, jak i merytorycznych, osobą 
uprawnioną przez Zamawiającego jest Pan Maciej Pajączkowski – Dyrektor Biura Informatyki w Sądzie 
Najwyższym. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt 
- zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany 
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

1) dla Części I 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc), 

2) dla Części II 8.000 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy), 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust. 4; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019.310 t.j. z późn. 
zm.). 
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3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 10 1130 1017 0020 0800 5120 0003, 
z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium w postępowaniu KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności 
pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych na Część I* / na Część II*”. 

* - niepotrzebne skreślić 

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa ust. 4 przed upływem terminu składania ofert. 

6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Tak wnoszone wadium 
powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 

7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w: 

1) pieniądzu - Zamawiający wymaga, aby wpłaty kwoty pieniężnej dokonał jeden spośród Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej - Zamawiający wymaga aby wszyscy 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia byli zobowiązani jej postanowieniami; 

3) formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeń 
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 - Zamawiający wymaga, aby wszyscy 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia byli zobowiązani jej postanowieniami. 

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona 
zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy PZP. 

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

Rozdział IX. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 
lub na wniosek Zamawiającego 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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą 
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 
Rozdział X. Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ ceny ofertowej netto i brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto jedynie w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług. 

4. Ceny ofertowe muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Ceny ofertowe winne być wyrażone w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego w tej ofercie, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie 
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 
do SIWZ, w języku polskim; 

2) Oświadczenie wymienione w Rozdziale VI ust. 1 – Załącznik nr 4 do SIWZ; 

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

4) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz podpisania 
innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. 2017.570 j.t. z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 

5) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo - pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 
ust. 2 ustawy PZP - jeżeli zachodzi taka okoliczność. 

2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, wydrukowane lub sporządzone inną trwałą 
i czytelną techniką. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz aby oferta 
zawierała spis treści. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018.419 j.t. z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
przesłane w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, oddzielnie od pozostałych, 
jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą Sądu 
Najwyższego z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
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10. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek. 

13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty, w tym załączników. 

14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

Rozdział XII. Opis sposobu i termin składania ofert oraz ich otwarcie. 

 

1. Złożenie oferty w postępowaniu: 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie – pok. 0N28 
Zespół Biura Podawczego do dnia 30 września 2019 r., do godziny 9:00 i zaadresować zgodnie z 
podanym niżej opisem: 

Sąd Najwyższy 

pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 

„Oferta w postępowaniu na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji 
oprogramowania dla urządzeń sieciowych” 

nr sprawy: KPP IV-0413-79/19 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 30 września 2019 r. o godz. 10:00" 

 

2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

3) Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 nie zostanie otwarta. 

2. Otwarcie ofert: 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2019 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 
w pokoju 2N37 (pomieszczenie może zostać zmienione na inne, większe, w zależności od liczby 
chętnych do udziału w otwarciu ofert). 

2) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert 
odczytane zostaną informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej ofert pod adresem: 

http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Zamowienia_publiczne.aspx 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach, jeżeli były wymagane. 
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Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami (w nawiasie waga kryterium – maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać 
oferta w danym kryterium): 

1.1. cena ofertowa (60 pkt), 
1.2. czas realizacji umowy (40 pkt) – liczba dni roboczych realizacji umowy – mniejsza niż 1 będzie 

traktowana jak 1 przy obliczaniu liczby punktów. 
 
 
W każdej części Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który otrzymał największą ilość 
punktów, wyliczoną wg wzoru: 
 

 
Pof

n = (cof
min / cof

n × 60 pkt) + (dof
min/dof

n × 40 pkt) 
 

cof
n  – cena rozpatrywanej oferty, 

cof
min  – najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert, 

dof
n – liczba dni roboczych realizacji zamówienia z rozpatrywanej oferty (maksimum 20 dni),  

dof
min – najmniejsza liczba dni realizacji zamówienia ze wszystkich złożonych ofert, 

 
 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną 
(art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. W wyniku postępowania zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. Gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

6. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 ustawy PZP. 
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Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

Rozdział XVIII. Inne informacje 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie będzie Sąd Najwyższy, 00-951 
Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6, e-mail: iod@sn.pl; 

http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Ochrona_danych_osobowych.aspx 

2) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@sn.pl; 

3) dane osobowe przekazane w złożonej ofercie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 

5) dane osobowe przekazane w złożonej ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 
przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymaganiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) osoba, której dane osobowe widnieją w dokumentach postępowania posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługują osobie, której dane osobowe widnieją w dokumentach postępowania: 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 
 
Część I Przedłużenie producenckich pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla produktów Cisco: 
1) wymienionych w tabelach 1 i 2 na okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku; 

2) wymienionych w tabeli 3 na okres od 30 listopada 2019 roku do 29 listopada 2020 roku; 

3) wymienionych w tabeli 4 na okres od 11 grudnia 2019 roku do 10 grudnia 2020 roku. 

Część II Przedłużenie producenckich pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla produktów Check 
Point: 
1) wymienionych w tabelach 5 i 6 na okres od 16 grudnia 2019 roku do 15 grudnia 2020 roku; 

2) wymienionych w tabeli 7 na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

I. Dla każdej części dokumentem potwierdzającym realizację umowy będzie oświadczenie autoryzowanego 
przedstawiciela producenta potwierdzające objęcie urządzeń pakietem serwisowym. 

 
II. Celem przedłużenia pakietów serwisowych i subskrypcji w Części I jest zapewnienie odpowiedniego 

serwisowania urządzeń sieciowych i ciągłości działania zainstalowanego na nich oprogramowania, a tym 
samym zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa sieci komputerowej Sądu Najwyższego. Pakiety serwisowe 
Cisco powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

1. Serwis oparty na usługach serwisowych producenta, niezależnych od statusu partnerskiego Wykonawcy. 
2. Serwis będzie świadczony w dni robocze w godzinach (900 - 1700). 
3. Będzie umożliwiał zgłaszenie awarii urządzeń bezpośrednio producentowi urządzeń lub Wykonawcy 

zamówienia wraz z możliwością otrzymania "z góry" urządzenia zamiennego wolnego od uszkodzeń, 
bez dodatkowych opłat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urządzenia. 

4. Umożliwi bezpośredni i wolny od dodatkowych opłat dostęp do pomocy technicznej producenta przez 
telefon, e-mail oraz WWW w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją 
urządzeń. 

5. Zapewni możliwość pobierania bezpośrednio od producenta nowych wydań oraz poprawek 
oprogramowania dla produktów Cisco objętych wsparciem serwisowym producenta, zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego, jednakże w ramach ogólnie dostępnej oferty producenta, a także w 
ramach wykupionego zestawu funkcjonalności oprogramowania i wykupionej konfiguracji urządzeń wraz 
z wolnym od dodatkowych opłat prawem (tj. licencją) do korzystania z pobranego oprogramowania na 
zasadach określonych w warunkach licencyjnych dla użytkownika końcowego. 

6. Zagwarantuje dostęp do niepublicznych zasobów znajdujących się na stronie internetowej producenta 
(cisco.com) dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników, posiadających aktywny serwis 
producenta pozwalający na uzyskanie pomocy technicznej. 

7. Zapewni Zamawiającemu posiadanie pełnej kontroli nad zgłoszeniami serwisowymi dla sprzętu Cisco 
objętego wsparciem serwisowym producenta. 

8. Zagwarantuje brak ograniczeń, co do liczby zgłoszeń serwisowych, dla sprzętu Cisco objętego wsparciem 
serwisowym producenta. 

9. Zagwarantuje reakcję serwisu na zgłoszoną awarię nie później niż w następnym dniu roboczym. Usunięcie 
awarii lub dostarczenie sprzętu zastępczego, na czas usuwania awarii, nie może nastąpić później niż w 
drugim dniu roboczym od zgłoszenia. 

 

Tabela 1. Wymagane pakiety serwisowe producenta dla urządzeń Cisco 

Lp Model 
Numer seryjny/ 
PAK 

Numer 
instancji w 
systemie 
producenta 

Wymagany pakiet serwisowy 

1 WS-C3750X-48T-S FDO1544V0L5 - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 
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2 WS-C3750X-48T-S FDO1538R20P - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

3 WS-C3750X-48T-S FDO1544P0Z1 - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

4 WS-C3750X-48T-S FDO1636P1VD   - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

5 WS-C2960S-24TS-L FOC1437Z2VP - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

6 WS-C2960S-24TS-L FOC1437Z2VT - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

7 WS-C2960S-24TS-L FOC1437Z2VX - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

8 WS-C2960S-24TS-L FOC1437Z2W7 - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

9 AIR-CAP2602I-E-K9 FCZ174180GW - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

10 AIR-CAP2602I-E-K9 FCZ174180GU - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

11 AIR-CAP2602I-E-K9 FCZ174180GV - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

12 AIR-CAP2602I-E-K9 FCZ1741Q0GU - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

13 AIR-CAP2602I-E-K9 FCZ1741Q0GS - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

14 AIR-CAP2602I-E-K9 FCZ174180FZ - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

15 AIR-CAP2602I-E-K9 FCZ1741D12S - Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

16 L-LIC-CTVM-1A 5641J37E38C - 
Cisco Software Support Service – SWSS 
(ECMU) 

17 L-LIC-CTVM-1A 5641J2A4BA9 - 
Cisco Software Support Service – SWSS 
(ECMU) 

18 L-LIC-CTVM-1A 5641J41B759 - 
Cisco Software Support Service – SWSS 
(ECMU) 

19 L-LIC-CTVM-1A 5641J6F1214 - 
Cisco Software Support Service – SWSS 
(ECMU) 

20 R-ISE-VM-K9= - 1480744025 
Cisco Software Support Service – SWSS 
(ECMU) 

21 R-ISE-VM-K9= - 1480744026 
Cisco Software Support Service – SWSS 
(ECMU) 

22 L-AIR-CTVM-5-K9 5631J3FEA26 - 
Cisco Software Support Service – SWSS 
(ECMU) 

  
Tabela 2. Wymagane subskrypcje dIa oprogramowania Cisco 

Lp Model Wymagana subskrypcja 

1 L-ISE-PLS-LIC= Cisco ISE Plus License dla 100 urządzeń 

 
Tabela 3. Wymagane pakiety serwisowe producenta dla urządzeń Cisco 

Lp Model Numer seryjny / PAK Wymagany pakiet serwisowy 

1 WS-C3650-48TD-S FDO1928P16X Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

2 WS-C3650-48TD-S FDO1928E1HV Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

3 WS-C3650-48TD-S FDO1928E1JQ Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

4 WS-C2960X-48TD-L FCW1934B6SE Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

5 WS-C2960X-48TD-L FCW1934B6SF Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

6 WS-C2960X-24TD-L FCW1936B2U8 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

7 WS-C2960X-24TD-L FCW1936B2U3 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

8 WS-C2960X-24TD-L FCW1916A3B5 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

9 WS-C2960X-24TS-L FOC1934S5BE Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

10 WS-C2960X-24TS-L FOC1934S5C8 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

11 WS-C2960X-24TS-L FOC1934S5H9 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

12 WS-C2960X-24TS-L FCW1936B4WQ Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

13 WS-C2960X-24TS-L FCW1939B1M8 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

14 WS-C2960X-24TS-L FOC1934S5H1 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

15 WS-C2960X-24TS-L FOC1934S5B4 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

16 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y0XH Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

17 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y12N Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 
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18 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y19V Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

19 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y0SF Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

20 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1A2 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

21 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1C9 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

22 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y0ZU Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

23 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y15Y Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

24 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1B3 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

25 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1BZ Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

26 WS-C2960CX-8TC-L FOC1934W222 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

27 WS-C2960CX-8TC-L FOC1934W28F Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

28 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1BG Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

29 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y19E Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

30 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1AW Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

31 WS-C2960CX-8TC-L FOC1934W27S Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

32 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y0ZR Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

33 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y19H Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

34 WS-C2960CX-8TC-L FOC1929Z6HH Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

35 WS-C2960CX-8TC-L FOC1934W227 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

36 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y16E Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

37 WS-C2960CX-8TC-L FOC2029Z59 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

38 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y0Y6 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

39 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y19F Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

40 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1AY Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

41 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y17X Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

42 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y16R Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

43 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1C6 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

44 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y19S Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

45 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y19K Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

46 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y0YM Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

47 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1CA Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

48 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y154 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

49 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y1BL Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

50 WS-C2960CX-8TC-L FOC1936Y19J Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

 
Tabela 4. Wymagane pakiety serwisowe producenta dla urządzeń Cisco 

Lp Model Numer seryjny  / PAK Wymagany pakiet serwisowy 

1 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1H6 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

2 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1Q1 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

3 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1Q5 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

4 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1Q8 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

5 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1QC Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

6 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1QD Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

7 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1QE Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

8 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1QF Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

9 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1QG Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

10 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1QR Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

11 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1QT Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

12 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1R1 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

13 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1RH Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

14 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1RW Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

15 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1RX Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

16 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1S0 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 
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17 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1S4 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

18 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1SC Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

19 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1SD Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

20 WS-C2960CX-8TC-L FOC2146Y1SK Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

21 AIR-AP2802I-E-K9 FDW2143B4AA Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

22 AIR-AP2802I-E-K9 FDW2143D4SP Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

23 AIR-AP2802I-E-K9 FDW2143D4SU Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

24 AIR-AP2802I-E-K9 FDW2146B1C2 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

25 AIR-AP2802I-E-K9 FDW2146D1AW Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

26 AIR-AP2802I-E-K9 FDW2146D1AY Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

27 AIR-AP2802I-E-K9 FDW2146D1B9 Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) 

28 L-LIC-CTVM-1A 2QTR3NPWS1O Cisco Software Support Service – SWSS (ECMU) 

29 L-LIC-CTVM-1A 2QTR3NPWS1O Cisco Software Support Service – SWSS (ECMU) 

30 L-LIC-CTVM-1A 2QTR3NPWS1O Cisco Software Support Service – SWSS (ECMU) 

31 L-LIC-CTVM-1A 2QTR3NPWS1O Cisco Software Support Service – SWSS (ECMU) 

32 L-LIC-CTVM-1A 2QTR3NPWS1O Cisco Software Support Service – SWSS (ECMU) 

33 L-LIC-CTVM-1A 2QTR3NPWS1O Cisco Software Support Service – SWSS (ECMU) 

34 L-LIC-CTVM-1A 2QTR3NPWS1O Cisco Software Support Service – SWSS (ECMU) 

 
III. Celem przedłużenia pakietów serwisowych i subskrypcji w Części II jest zapewnienie odpowiedniego 

serwisowania urządzeń firewall i ciągłości działania zainstalowanego na nich oprogramowania. Pakiety 
serwisowe Check Point powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

1. Serwis urządzeń musi być oparty na usługach serwisowych producenta świadczony przez certyfikowanego 
partnera serwisowego producenta, którego może wspierać podwykonawca. 

2. Serwis będzie świadczony w dni robocze w godzinach (900 - 1700). 
3. Będzie umożliwiał zgłaszenie błędów i awarii za pośrednictwem certyfikowanego partnera producenta 

wraz z możliwością otrzymania "z góry" urządzenia zamiennego wolnego od uszkodzeń, bez dodatkowych 
opłat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urządzenia. 

4. Umożliwi dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego 
produktu. 

5. Umożliwi dostęp do pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska w 
trakcie trwania oferowanego wsparcia (usług serwisowych). 

6. Zapewni możliwość pobierania bezpośrednio od producenta nowych wydań oraz poprawek 
oprogramowania dla produktów Check Point objętych wsparciem serwisowym producenta, zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego, jednakże w ramach ogólnie dostępnej oferty producenta, a także w 
ramach wykupionego zestawu funkcjonalności oprogramowania, wraz z wolnym od dodatkowych opłat 
prawem (tj. licencją) do korzystania z pobranego oprogramowania na zasadach określonych w warunkach 
licencyjnych dla użytkownika końcowego. 

7. Zagwarantuje reakcję serwisu na zgłoszoną awarię nie później niż w następnym dniu roboczym. 
 
Tabela 5. Wymagane pakiety serwisowe producenta dla urządzeń Check Point znajdujących się na koncie User 
Center numer 7942329 

L.p. Model Numer seryjny Wymagany pakiet serwisowy 

1 CPAP-SG15400-NGTX 00:1C:7F:43:21:1A Standard Collaborative Enterprise Support 

2 CPAP-SG15400-NGTX 00:1C:7F:43:21:BA Standard Collaborative Enterprise Support 

3 CPAP-NGSM210-EVNT 00:1C:7F:43:31:AB Standard Collaborative Enterprise Support 

4 CPAP-NGSM210 00:1C:7F:43:31:BF Standard Collaborative Enterprise Support 

5 CPAP-TE250X-8VM 00:1C:7F:80:F0:B5 Standard Collaborative Enterprise Support 

6 CPAC-HDD-1T-B 3126CD85147B Standard Collaborative Enterprise Support 

7 CPAC-HDD-1T-B 62B35612BB18 Standard Collaborative Enterprise Support 

8 CPAC-PSU-TE250X 3CEA394FF286 Standard Collaborative Enterprise Support 

9 CPSM-P1003-E D84F3B019B93 Standard Collaborative Enterprise Support 

10 CPAP-SG5100-NGTP 00:1C:7F:8A:03:41 Standard Collaborative Enterprise Support 
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Tabela 6. Wymagane subskrypcje dla oprogramowania Check Point znajdujących się na koncie User Center numer 
7942329 

L.p. Model Numer seryjny Wymagane subskrypcje 

1 CPAP-SG15400-NGTX 00:1C:7F:43:21:1A CPSB-NGTX-15400-1Y 

2 CPAP-SG15400-NGTX 00:1C:7F:43:21:BA CPSB-NGTX-15400-1Y 

3 CPAP-TE250X-8VM 00:1C:7F:80:F0:B5 CPSB-TE-250-1Y 

4 
CPEP-SBA-LICENSE (450 
sztuk) 

AE4E07BD0AE5 CPEP-SBA-RENEWAL-1Y 

5 CPAP-SG5100-NGTP 00:1C:7F:8A:03:41 CPSB-NGTP-5100-1Y 

 
Tabela 7. Wymagane pakiety serwisowe producenta dla produktów Check Point znajdujących się na koncie User 
Center numer 6873253 

L.p. Model Numer seryjny Wymagany pakiet serwisowy 

1 CPSB-EP-FDE-P-LICENSE DBE5369881C6 Standard Collaborative Enterprise Support 

2 
CPEP-C1-101TO1000-
LICENSE 

34BD57583186 Standard Collaborative Enterprise Support 

3 CPSM-P1003-E 7FCE375F471D Standard Collaborative Enterprise Support 

 
IV. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazując w SIWZ na znaki towarowe 

każdorazowo dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, pod warunkiem, że spełnią one cel zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 

 

___________________________________ 

…l. ____________________________ 

….-……. ________________________ 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oferta na przedłużenie pakietów 
serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych. 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..…………………………….…. 

Wykonawca/Wykonawcy: …………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….…….…... 

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………….…..……..……..……………………………. 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

B1. 

Część I 
L. p. Model Nr seryjny Zaoferowany produkt Cena BRUTTO 

1     

2     

…     

 

Liczba dni roboczych, w ciągu których zrealizujemy zamówienie: ………………….. 
 

B2. 

Część II 
L. p. Model Nr seryjny Zaoferowany produkt Cena BRUTTO 

1     

2     

…     

 

Liczba dni roboczych, w ciągu których zrealizujemy zamówienie: ………………….. 
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ŁĄCZNA CENA OFERTOWA wyrażona w złotych netto i brutto za produkty oferowane w pkt B1: 
 
netto ………………….. zł (słownie zł: 
…………….…..……………….………………………………………………………………………………….) 
 
brutto ………………….. zł (słownie zł: 
………………..………………………………………………………………………………………………….) 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA wyrażona w złotych netto i brutto za produkty oferowane w pkt B2: 
 
netto ………………….. zł (słownie zł: 
…………….…..……………….………………………………………………………………………………….) 
 
brutto ………………….. zł (słownie zł: 
………………..………………………………………………………………………………………………….) 

C. OŚWIADCZENIA: 

1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; 

4) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach opisanych we wzorze umowy 
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

5) wadium w wysokości ……………….. PLN (słownie: ………………………………………………………….. złotych), 
zostało wniesione w dniu ......................................., w formie: …..……........................................................; 

6) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 
następujący rachunek: 
…...………………..............................................................................................…...………; 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

...................................................................................................................................................................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./faks: ...................................................……………..; 

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

E. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

Załączniki do formularza oferty: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

5) Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Umowa 

na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania 

dla urządzeń sieciowych 

zawarta w dniu .......................... roku w Warszawie przez: 

STRONY UMOWY 

ZAMAWIAJĄCY 

nazwa: Sąd Najwyższy 

adres: pl. Krasińskich 2/4/6 

00-951 Warszawa 

który reprezentują: 

…  Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

 …  Główny Księgowy Sądu Najwyższego, Dyrektor Biura 

   Finansowego 

WYKONAWCA 

nazwa:  … 

adres: ul. ……………………., …-… ………………. 

którą reprezentuje: …………………. ………………………….. 

 

(NIP: …, REGON: …, wpis ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej ze statusem „aktywny” z dnia zawarcia niniejszej umowy, działający we 

własnym imieniu i na własny rachunek)* 

(NIP: …, REGON: …, wpis ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem KRS …)* 

 

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – została 

zawarta umowa o poniższej treści. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia polegającego na przedłużeniu 

pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania: 

1) dla produktów Cisco: * 

2) dla produktów Check Point: * 
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2. Szczegółowa specyfikacja produktów zawarta jest w ofercie Wykonawcy, złożonej w dniu …* br. 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i 

subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu …* dni od podpisania 

umowy. 

 

§ 3 

Warunki realizacji 

1. Odbiór zamówienia nastąpi protokolarnie przez pracownika Biura Informatyki upoważnionego 

przez Dyrektora Biura Informatyki w Sądzie Najwyższym, po dostarczeniu przedmiotu umowy do 

siedziby Sądu Najwyższego: Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6. 

2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 2 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień 

opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto, z wyjątkiem sytuacji, gdy opóźnienie 

jest następstwem okoliczności, za które winę ponosi Zamawiający. 

3. Gdy opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni od terminu określonego w 

§ 2, Zamawiający może odstąpić od umowy po 3 dniach od powiadomienia Wykonawcy o tym 

zamiarze. W takim przypadku niezależnie od kar określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu dodatkową karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy niewykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które winę ponosi 

Zamawiający. 

4. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z należności przysługującej Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 4 

Cena i warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy łącznie kwotę brutto … zł 

(słownie zł: … i …/100). Na kwotę zapłaty dla Wykonawcy złożą się: wartość przedmiotu umowy netto 

… zł (słownie zł: …) oraz podatek VAT (23%) od przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 w 

wysokości … zł (słownie zł: … i …/100). * 

2. Strony ustalają, iż zapłata Wykonawcy będzie dokonana przez Zamawiającego po protokolarnym 

odbiorze przedmiotu zamówienia, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Zamawiającego. 

3. Płatność dla Wykonawcy będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 
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4. Za datę dokonania płatności dla Wykonawcy uznaje się datę złożenia polecenia przelewu przez 

Zamawiającego. 

5. Za opóźnienie w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 5 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści umowy stosownie do przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego oraz działań organów administracji. 

2. Wszelkie zmiany w Umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym 

ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadku, gdy: 

1) nastąpi zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia towaru wskazanego w ofercie nie 

powodująca zmiany przedmiotu umowy; 

2) zmiany terminu realizacji dostaw z uwagi na: 

a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania umowy, 

b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy, 

3) nastąpi zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 

4) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, 

sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy; 

5) nastąpi konieczność dostarczenia innego Sprzętu, posiadającego parametry nie gorsze niż 

zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu, spowodowana 

zakończeniem produkcji Sprzętu lub wycofaniem danego modelu z produkcji lub obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) nastąpi zmiana stron w umowie wynikających ze zmian organizacyjnych niezależnych od 

Zamawiającego, np. przez podział Jednostki lub połączenie Jednostek; 

7) nastąpi zmiana wynikająca z omyłki pisarskiej. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie pisemnego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie 

celowości tych zmian lub oświadczenie producenta Sprzętu - w przypadku, o którym mowa w ust. 

3 pkt 5. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich akceptacji przez drugą stronę. 
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5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę lub odmówić jej udzielenia - bez podawania uzasadnienia odmowy. 

6. Dodatkowo Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) nazwy, adresu lub statusu Wykonawcy. 

7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 6, jest złożenie pisemnego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie, 

że zmiany, o których mowa powyżej, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności 

zawarte przez niego we wniosku o zmianę wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia, 

czy zmiana wynagrodzenia jest zasadna. 

9. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu 

normatywnego wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o 

zmianę wynagrodzenia. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta. 

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy będą przetwarzane dane osobowe, Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych oraz i innych przepisów prawa w tym zakresie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Załączniki do umowy: 
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1) Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego w procedurach związanych z 

obsługą serwisową urządzeń sieciowych i subskrypcjami oprogramowania (Załącznik nr 1), 

2) Oferta Wykonawcy złożona w dniu … *. (Załącznik nr 2), 

stanowią jej integralną część. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

*- treść umowy zostanie dostosowana do oferty wybranego Wykonawcy  
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Załącznik nr 1 do umowy na przedłużenie pakietów serwisowych i subskrypcji 

oprogramowania dla urządzeń sieciowych 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego w procedurach związanych z obsługą 

serwisową urządzeń sieciowych i subskrypcjami oprogramowania 

 

Maciej Pajączkowski 

Piotr Góralski 

Jarosław Boguski 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Sąd Najwyższy 

pl. Krasińskich 2/4/6 

00-951 Warszawa 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie braku PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

lub w zakresie braku postępowania naprawczego 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

przedłużenie pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych, 

oświadczam, że: 

 

1) nie wydano/wydano* wobec mnie/nas* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne 

 

W przypadku takiego wyroku lub decyzji należy załączyć dokumenty potwierdzające 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 

 

2) nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas* tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne; 

 

 

 

 

................................................................ 
(podpis**, miejscowość, data) 

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

ZAMÓWIENIE ORAZ INNY PODMIOT NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI POLEGA WYKONAWCA. 

W przypadku, gdy którekolwiek ze zdarzeń opisanych w pkt 1-2 zaistniało, poniżej należy opisać postępowanie 

naprawcze. 


