SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka”
(Przedmiot zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA
ul. Chocimska 6,
00-791 Warszawa
Tel: 22 583 66 00, fax: 22 583 66 96
Adres strony internetowej: www.brpd.gov.pl
Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy Pzp. Rodzaj przedmiotu zamówienia: dostawa.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postępowaniu,
możliwośd dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze wspólnego słownika
zamówieo CPV
1. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 48000000-8 – pakiety
oprogramowania i systemy informatyczne.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla
Biura Rzecznika Praw Dziecka: 1 licencji Windows Server 2019 DataCenter 16 Core, 3 licencji
Windows Server 2019 Standard 16 Core, 3 licencji Windows Server 2019 RDS 1 User CAL, 10 licencji
Windows Server 2019 - 10 User CALs, 2 licencji Microsoft SQL Server 2019 Standard oraz 55 licencji
Microsoft SQL Server 2019 Standard - 1 User CAL lub też, w przypadku każdej wskazanej licencji,
oprogramowania równoważnego. Zamówienie obejmuje wsparcie oprogramowania przez okres 5 lat
od dnia przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, w ramach którego Zamawiający zostanie
uprawniony do pobierania poprawek i aktualizacji w sposób nienaruszający praw twórców i
właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z
oprogramowania. Opis przedmiotu zamówienia, w tym kryteria równoważności zostały opisane w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: dostawa licencji nastąpi do 5 dni od dnia podpisania umowy.
Wskazany termin jest maksymalnym terminem dostawy przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dokona oceny ofert także pod kątem oferowanego przez Wykonawcę krótszego terminu rozpoczęcia
realizacji zamówienia wg kryterium oceny ofert- termin dostawy- 20%.
Wsparcie oprogramowania przez okres 5 lat od dnia przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy:
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1) nie podlegają wykluczeniu:
a) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
b) Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub są zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
roku – Prawo restrukturyzacyjne lub, którego upadłośd 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 zasądził
likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo
upadłościowe.
c) Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4
ustawy Pzp, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub 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.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Zamawiający odstąpił od opisania przedmiotowego kryterium.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający rezygnuje z opisania przedmiotowego kryterium.
c) zdolności technicznych lub zawodowych
Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji usług o tożsamym z przedmiotem
zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie dostawy
oprogramowania komputerowego z usługą jego wsparcia oprogramowania, o wartości co najmniej
50.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający będzie oceniał każdą dostawę/umowę indywidualnie. Przez jedną dostawę należy
rozumied dostawę świadczoną na rzecz jednego podmiotu (przez jeden podmiot Zamawiający
rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku dostawy świadczonych
na rzecz kilku różnych podmiotów.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznad, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze będzie mied negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zgodnie z treścią art. 22a ustawy Prawo zamówieo publicznych, Wykonawca może polegad na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierad co najmniej informacje wynikające z §9
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądad Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126), dalej jako „Rozporządzenie”, które określają w szczególności:
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 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w ust. 3 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowa lub ekonomiczną, o których mowa w ust.1.
6. 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 wykazad Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez
Zamawiającego oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, zostanie wykluczony z
postępowania.
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeo będzie badał
czy te oświadczenia i dokumenty, potwierdzają wymóg spełniania określonego przez Zamawiającego
warunku. Ze złożonych oświadczeo i dokumentów powinno jednoznacznie wynikad spełnianie
warunków wskazanych przez Zamawiającego.
9. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ocena wymagao określonych w rozdz. V ust. 1 będzie dokonana łącznie w stosunku
do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeo lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeo i dokumentów:
1) aktualnego na dzieo składania ofert oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualnego na dzieo składania ofert oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, natomiast oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 2 SIWZ Wykonawcy
składają wspólnie.
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Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowid wstępne potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086). Oświadczenie należy
przekazad Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty w tym
samym postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzieo złożenia
następujących oświadczeo lub dokumentów:
1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert lub wskazuje w formularzu oferty adresy stron internetowych pod którymi
Zamawiający może te dane uzyskad;
2) dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 5 ust.1 pkt 2 lit.
c SIWZ- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, co najmniej 2 dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów ich należytego wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi
Załącznik Nr 5 do SIWZ.
*dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
byd wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenia należy przedstawid tylko w formie oryginału, dokumenty należy przedstawid
w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostad poświadczone za
zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw
obowiązuje jedynie forma oryginału albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodnośd
z oryginałem.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w ust. 1. Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1.
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6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
natomiast oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 Wykonawcy składają wspólnie.
8. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie umowy. Jeżeli
oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądad przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu 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 podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
10. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 9
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia, a który nie
jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 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.
12. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
13. 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
ust. 3 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy ust.
12 stosuje się.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15. Do oferty należy dołączyd dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie
innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskad w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wraz
ze złożeniem oferty wskazał adresy pod którymi Zamawiający może te dane uzyskad.
16. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści
dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1 do oferty należy dołączyd również stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
17. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji - tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykonawca winien zastrzec
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oraz wykazad, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą byd
udostępnione. Informacje te należy umieścid na kolejno ponumerowanych stronach w osobnej
wewnętrznej kopercie załączonej do oferty z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Dodatkowo
w spisie treści należy podad numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (informacji, o treści której
zainteresowany nią podmiot może powziąd wiadomośd na zwykłej i dozwolonej drodze) lub są jawne
na podstawie przepisów ustawy Pzp (np. art. 86 ust. 4) lub odrębnych przepisów spowoduje
przełożenie ww. dokumentów do części jawnej oferty.
VII. Forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeo, wniosków, zawiadomieo oraz informacji faksem lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl.
Osoba upoważniona do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami: Dyrektor
Generalny Biura Rzecznika Praw Dziecka
Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnieo dotyczących treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do kooca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treśd zapytao wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
VIII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyd w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Treśd oferty musi odpowiadad wymaganiom zawartym w SIWZ, w szczególności zostad
sporządzona zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
zawierad wymagane oświadczenia i dokumenty, zostad podpisaną przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy i zostad złożona w sposób i w terminie określonymi poniżej.
3. Oferta musi zawierad:
1) ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym zawierającą wszelkie informacje zawarte we wzorze
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ,
3) pełnomocnictwo konsorcjum- jeżeli dotyczy - w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
4) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
4. Ofertę należy złożyd, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta winna byd sporządzona
w języku polskim. Treśd oferty musi odpowiadad SIWZ.
5. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed możliwością zapoznania się z jej
zawartością przed otwarciem ofert. Opakowanie oferty prosimy oznaczyd nazwą i adresem
składającego ją wykonawcy oraz opatrzyd dopiskiem „oferta przetargowa – dostawa
oprogramowania” wskazując jakiego postępowania przetargowego dotyczy.
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny byd parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty proszę przesyład na wskazany wyżej adres zamawiającego lub składad w kancelarii Biura, adres
jak wyżej.
Termin składania ofert: 09.12.2020 do godz. 15:00
Termin otwarcia ofert: 09.12.2020 r., godz. 15:30
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty musi byd wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Podana cena musi zawierad podatek VAT. Cena może byd tylko jedna.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawid w Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Cena oferty musi obejmowad wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie przy realizacji zamówienia
zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ. Wykonawca musi przewidzied wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąd na cenę zamówienia. Cena oferty musi zawierad wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonad
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie zawrze w cenie ofertowej jakiegoś elementu zamówienia, to koszt ten
stanowi ryzyko Wykonawcy i obciąża Wykonawcę.
XIII. Kryteria oceny i wyboru ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Częśd I zamówienia
Lp

kryterium

znaczenie kryterium (%)

1.

Cena (C)

80%

2.

Termin dostawy (T)

20%

1. Opis kryterium „Cena” (C):
W ramach kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 80. Najwyższą liczbę
punktów – 80 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego
zamówienia a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:
Punkty za cenę zostaną przyznane według następującego wzoru:
Najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach na realizację zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 %
Cena brutto na realizację zamówienia badanej oferty
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 1 pkt. = 1 %
2. Opis kryterium „Termin dostawy” (T)
Maksymalny termin dostawy oprogramowania wynosi 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca, który nie
zaoferuje krótszego terminu dostawy otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium. Zamawiający przyzna punkty
Wykonawcom, którzy zaoferują krótszy termin dostawy oprogramowania, wg wzoru:
Najkrótszy termin dostawy
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 %
Termin dostawy badanej oferty
Maksymalnie Zamawiający przyzna w przedmiotowym kryterium 20 pkt.
Łączna ocena oferty zostanie obliczona wg wzoru: ŁO=C+T
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Łączna maksymalna liczba punktów, jaką można przyznad ofercie za wszystkie kryteria wynosi 100 pkt.
Przyjmuje się, że 1 pkt równa się 1%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów i spełni warunki ustalone w niniejszej specyfikacji.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do swojej siedziby w wyznaczonym terminie, do zgłoszenia się w celu
podpisania umowy. Termin wskazany przez Zamawiającego jest wiążący.
2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej
części zamówienia.
XVI. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia
Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 8 do SIWZ
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy,
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówieo Publicznych.
XVIII. Zmiany umowy
Okoliczności skutkujące możliwością dokonania innych istotnych zmian zawartej umowy opisuje art.
144 ustawy Prawo zamówieo publicznych. Zmiany dopuszczalne są w następującym zakresie:
a) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznego
wynagrodzenia maksymalnego wskazanego w umowie, niezależnie od innych przypadków zmian
dozwolonych przepisami Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od
jej wartości, nie może prowadzid do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia
przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem;
b) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż zmiany
zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp.
XIX. Dane osobowe
Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa
(dalej: „BRPD”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych
rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP,
Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowao w sprawie zamówienia publicznego na
postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843). Wśród tych informacji mogą pojawid się dane, które na gruncie 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: „Ogólne Rozporządzenie” lub
„RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka z
siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa (dalej: „BRPD”)
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@brpd.gov.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania
o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówieo współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną BRPD.
6) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
− 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[2];
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwośd
oceny ofert i zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywad danych osobowych do paostwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
11) BRPD dokłada wszelkich starao, aby zapewnid wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
XX. Pozostałe informacje
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówieo na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostad
udostępnione po upływie terminu ich otwarcia.
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Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla obu części zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw;
Załącznik nr 6- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Załącznik nr 7- Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego oprogramowania komputerowego dla Biura
Rzecznika Praw Dziecka: 1 licencji Windows Server 2019 DataCenter 16 Core, 3 licencji Windows
Server 2019 Standard 16 Core, 3 licencji Windows Server 2019 RDS 1 User CAL, 10 licencji Windows
Server 2019 - 10 User CALs, 2 licencji Microsoft SQL Server 2019 Standard oraz 55 licencji Microsoft
SQL Server 2019 Standard-1 User CAL lub też, w przypadku każdej wskazanej licencji,
oprogramowania równoważnego. Kryteria równoważności, tj. wymagania minimalne
oprogramowania, opisano poniżej.
Zamówienie dotyczy licencji bezterminowych. Wymagany komplet koniecznych kluczy
aktywacyjnych. Zamówienie obejmuje wsparcie oprogramowania przez okres 5 lat od dnia przyjęcia
dostawy przez Zamawiającego. W ramach wsparcia oprogramowania Zamawiający zostanie
uprawniony do pobierania zmian/ulepszeo, napraw/usprawnieo (update i upgrade), pobierania
poprawek (krytycznych i opcjonalnych) i aktualizacji oprogramowania przez wskazany okres, w
sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw
Zamawiającego do korzystania z oprogramowania.
Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania na warunkach przewidzianych przez producenta
oprogramowania, zwanego dalej: „Producentem”, dla jednostek realizujących zadania publiczne.
Wymagane jest dostarczenie wraz z licencjami zbiorczych i indywidualnych dokumentów
pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów
inwentaryzacyjnych i audytowych.
Licencje oprogramowania winny byd zarządzane z portalu producenta oprogramowania. W
przypadku zaoferowania produktów Microsoft Wykonawca zobowiązany jest dodad licencje do konta
Zamawiającego w usłudze Microsoft Volume Licensing Service Center.
Licencje muszą pozwalad na: przenoszenie pomiędzy serwerami i pomiędzy stacjami roboczymi (np.
w przypadku wymiany lub uszkodzenia sprzętu).
Szczegółowe warunki korzystania z oprogramowania określa standardowa umowa licencyjna
producenta, stanowiąca załącznik do umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ww.
dokument/y opisujący/e zasady licencjonowania udzielane standardowo najpóźniej przed zawarciem umowy.
W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisad przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeo i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W
takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, należy odczytywad z wyrazami „lub równoważne”.
Pod pojęciem rozwiązao równoważnych Zamawiający rozumie taki produkt, który posiada parametry
techniczne i/lub funkcjonalne oraz spełnia wymagania co najmniej równe do określonych w OPZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazad, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego oprogramowania należy podad pełną nazwę produktu
wraz z nazwą producenta. Zamawiający będzie weryfikował zgodnośd oferty z SIWZ z informacjami
producentów udostępnianymi na stronach internetowych.
Równoważne oprogramowanie musi spełniad następujące wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
W zakresie dostawy oprogramowania równoważnego:
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1. We wszystkich miejscach niniejszego dokumentu, w których użyto przykładowego znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
Zamawiający nie może opisad przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeo.
2. Wykonawca, który powoła się na oprogramowanie równoważne w zakresie opisanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazad w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot dostawy
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanego oprogramowania z
opisanymi warunkami równoważności spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie
powodowało konieczności wykonania dodatkowych prac integracyjnych po stronie Zamawiającego,
tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów.
5. W celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca, który zaoferuje oprogramowanie równoważne do wskazanego przez Zamawiającego
załączy do oferty szczegółową specyfikację techniczną dla oferowanego oprogramowania
równoważnego, wystawioną przez producenta oferowanego oprogramowania równoważnego,
zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania równoważnego.
I. Windows Server 2019 DataCenter 16 Core – 1 licencja (do serwera z 1 procesorem 16 rdzeniowym)
Opis wymagao (wymagania minimalne dla równoważnego oprogramowania):
Licencja uprawniająca do instalacji systemu operacyjnego do wirtualizacji maszyn o nieograniczonej
ilości instancji wirtualnych z prawem do instalacji Systemu operacyjnego Windows Server 2019 lub
wersji wcześniejszych w ramach zaproponowanej licencji. Możliwośd uruchomienia roli kontrolera
domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2019. Automatyczna
weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy
jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
Licencja musi byd dostosowana do serwera z 1 procesorem o 16 rdzeniach w szczególności
obsługiwad wszystkie rdzenie procesora klasy x86 posiadanego przez Zamawiającego - Dell
PowerEdge R640 Server.
II. Windows Server 2019 Standard 16 Core – 3 licencje (do trzech serwerów)
Opis wymagao (wymagania minimalne dla równoważnego oprogramowania):
 współpraca z procesorami o architekturze x86-64
 instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym
 w ramach dostarczonej licencji zawarta możliwośd instalacji oprogramowania na serwerze
wyposażonym w 2 rdzenie
 praca w roli serwera domeny Microsoft Active Directory
 zawarta możliwośd uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP
(możliwośd uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli
oferowanych adresów IP)
 zawarta możliwośd uruchomienia roli serwera DNS
 zawarta możliwośd uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP)
 zawarta możliwośd uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w
domenie Microsoft Active Directory
 zawarta możliwośd uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu
w domenie Microsoft Active Directory
 zawarta możliwośd uruchomienia roli serwera stron WWW
 w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania
oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów
sprzętowych serwera
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 w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego
na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych
 wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną
licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia
przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).
III. Windows Server 2019 RDS 1 User CAL - 3 licencje (CAL'e Remote Desktop Services)
Opis wymagao (wymagania minimalne dla równoważnego oprogramowania):
Licencja dostępowa dla użytkownika uprawniająca do korzystania z usługi pulpitu zdalnego na
serwerach z systemem operacyjnym Windows Server 2019.
IV. Windows Server 2019 - 10 User CALs – 10 licencji (CAL'e per user dla 100 użytkowników dla
Windows Server)
Opis wymagao (wymagania minimalne dla równoważnego oprogramowania):
Licencje dla użytkownika typu CAL uprawniająca do korzystania z usług takich jak drukowanie
sieciowe, przechowywanie plików w systemie Windows Server 2019 (ActiveDirectory).
V. Microsoft SQL Server 2019 Standard – 2 licencje (MS SQL 2019 STD)
Opis wymagao (wymagania minimalne dla równoważnego oprogramowania):
 licencjonowanie musi byd oparte o model „CAL per user”, bez ograniczeo czasowych
 oprogramowanie musi byd najnowszą wersją oprogramowania danego producenta
 wykorzystana platforma systemowa to Microsoft Windows Server 2019 lub nowsza
 architektura Klient-Server
 oprogramowanie pracujące w oparciu o relacyjny model bazy danych
 integracja z Active Directory min. na poziomie funkcjonalności domeny Windows Server 2012 w
zakresie uwierzytelniania użytkowników oraz autoryzacji na podstawie grup zabezpieczeo
 serwer SQL powinien mied możliwośd wykorzystania 128 GB pamięci operacyjnej
 rozmiar pojedynczej bazy danych do min. 524 PB
 obsługa T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, obsługa danych wykresów
 przetwarzanie in-memory OLTP
 wsparcie dla języka skryptowego PowerShell
 kompatybilnośd z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2019
 obsługa partycjonowania, kompresji danych, przechwytywania zmian danych, migawki bazy danych
 system raportowania powinien posiadad wbudowany system definiowania i generowania raportów
 mechanizmy pozwalający na przechowywanie plików binarnych w taki sposób by można było
uzyskad do nich dostęp zarówno z poziomu T-SQL jaki Windows
 system bazodanowy powinien pozwalad na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy
danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów
 wysoka dostępnośd realizowana programowo z korekcją błędów pamięci masowej. Obsługa
Database Mirroringu
 wbudowane narzędzia do automatycznej optymalizacji bazy danych.
VI. Microsoft SQL Server 2019 Standard - 1 User CAL - 55 licencji (CAL'e do MS SQL)
Opis wymagao (wymagania minimalne dla równoważnego oprogramowania):
Bezterminowa licencja dla użytkownika uprawniająca do korzystania z usług Windows SQL 2019 lub
starszych.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ O F E R T OWY
Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Tel…………………………….……..….…... Fax. …………..………………….....………E-mail ……….....……………………..………
NIP: …………………………………. REGON: ……………………………KRS / CEiDG …………………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o na:
„Dostawę standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka”,
składamy niniejszą ofertę ofertując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ:
I. za cenę łączną:
netto (wers 7 kol. F) ……..…………………………………. zł
brutto
(wers
7
kol.
G)
……………………………………………..……
……………………………………………………………....), w tym VAT.

zł

(słownie:

Na oferowaną cenę składają się ceny jednostkowe następującego oferowanego oprogramowania:
Ilośd
licencji

Lp.

Produkt (oprogramowanie)

A

B
Windows
Server
2019
DataCenter 16 Core albo
oferowane
oprogramowanie
równoważne:
………………………………………

1

(podad pełną
producenta)

2

produktu

nazwę

produktu

nazwę

produktu

pełną

nazwę

produktu

Cena
razem
brutto
G

1

3

3

i

10

i

Microsoft SQL Server 2019
Standard
albo
oferowane
oprogramowanie równoważne:
…………………………………………
(podad

Cena
razem
netto
F

i

Windows Server 2019 - 10 User
CALs
albo
oferowane
oprogramowanie równoważne:
…………………………….…………
(podad pełną
producenta)

5

nazwę

Cena
jednostkowa
brutto
E

i

Windows Server 2019 RDS 1
User CAL albo oferowane
oprogramowanie równoważne:
…………………………………….…
(podad pełną
producenta)

4

produktu

Windows Server 2019 Standard
16 Core albo oferowane
oprogramowanie równoważne:
………………………………………..
(podad pełną
producenta)

3

nazwę

C

Cena
jednostkowa
netto
D

2

i

14

producenta)

6

Microsoft SQL Server 2019
Standard - 1 User CAL albo
oferowane
oprogramowanie
równoważne:
………………………………..…………
(podad pełną
producenta)

nazwę

produktu

55

i

7

RAZEM
II. Termin dostawy:

Ofertujemy dostawę oprogramowania w terminie ……… dni od dnia zawarcia umowy*
*maksymalny termin dostawy oprogramowania wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy. Należy wpisad
oferowany termin dostawy w dniach.

Składając niniejszą ofertę , oświadczam/y, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym projektem umowy, jak
też z innymi dokumentami oraz warunkami wykonania zamówienia. Do dokumentów i warunków nie
wnosimy zastrzeżeo i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zaoferowana przez nas cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia i wszystkie koszty,
które są związane z wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą.
4. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
………………………………………………………………………………………………
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców w następujących
częściach zamówienia*:
...................................................................................................................................................................
(wskazad podwykonawców i części zamówienia podlegające realizacji przez podwykonawców)
5. Wartośd lub procentowa częśd zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom (jeżeli dotyczy) ……....…………
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………
…………………………………
………………………………………
7. Informujemy, że jesteśmy:
mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)
małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)
średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)
żadne z powyższych
Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.
.............................., dnia ......... ……. roku

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślid
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura Rzecznika
Praw Dziecka, prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka., oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

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

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura Rzecznika
Praw Dziecka prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w rozdz. V SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w
której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdz. V SIWZ , polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
…
Wykaz dostaw
wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat
Podmiot na rzecz którego
wykonano dostawę

Przedmiot dostawy

Wartośd
Termin wykonania
dostawy
dostawy
(wskazad kwotę)

Należy załączyd dowody potwierdzające, że wszystkie wymienione w tabeli dostawy zostały
wykonane z należytą starannością
............................. dnia:..........................

………………………………….
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej /
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*
dla zamówienia publicznego na Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla
Biura Rzecznika Praw Dziecka
Wykonawca
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
informujemy, że:
1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst
jedn. z 2015 r. Dz.U. poz. 184)*;
2) należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. z 2015 r. Dz.U. poz. 184)*:
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
*niepotrzebne skreślid
W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnid tabelę.
Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej z wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym
postępowaniu:
W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1a pkt 23 pzp, przedstawiam
następujące dowody potwierdzające, że istniejące powiązania z wykonawcą …………….….. nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu:

………………………………dnia………………

……..……………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy pzp do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes
zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………
(nazwa Podmiotu)
zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie) do dyspozycji Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia na Dostawa standardowego oprogramowania
komputerowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka
oświadczam, iż:
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu
zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

__________________________________
Podpis podmiotu udostępniającego
__________________________________
(miejscowośd) (data)
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Załącznik nr 8– IPU
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu………………….. w …………………………. pomiędzy:
Skarbem Paostwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6,
00-791 Warszawa, reprezentowanym przez Panią Justynę Sokołowską – Dyrektora Generalnego Biura
Rzecznika Praw Dziecka, zwanym dalej Zamawiającym
a
firmą ..........................................................z siedzibą w ...........................................................................
NIP……., REGON…….., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
........................ reprezentowaną przez:
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku postępowania pn. Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura
Rzecznika Praw Dziecka prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo
publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa:
a) 1 licencji oprogramowania ………………………………………..
b) 3 licencji oprogramowania ………………………………………..
c) 3 licencji oprogramowania ………………………………………..
d) 10 licencji oprogramowania ………………………………………..
e) 2 licencji oprogramowania ………………………………………..
f) 55 licencji oprogramowania ………………………………………..
wraz ze wsparciem oprogramowania przez cały okres 5 lat od dnia przyjęcia dostawy przez
Zamawiającego. Zamawiający nabywa uprawnienia z licencji z chwilą ich dostawy.
2. Realizacja Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, odbywad się będzie na zasadach
i warunkach opisanych w Umowie, w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy
(zwanej dalej „Ofertą”) i w szczegółowym opis przedmiotu zamówienia (SOPZ, stanowiącym
integralną częśd umowy.
3. Warunki korzystania z oprogramowania, w tym w szczególności pola eksploatacji, określa
standardowa umowa/y licencyjna/e producenta/ów, stanowiąca/e załącznik nr 5 do niniejszej
umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy licencji, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy w terminie
…. dni1 od dnia podpisania umowy.
2. Potwierdzeniem dostawy licencji będzie protokół odbioru zamówienia, którego wzór stanowi
Załącznik nr 4 do Umowy („Protokół odbioru zamówienia”) przyjęty bez uwag i zastrzeżeo.
3. Odbiór licencji nastąpi drogą elektroniczną nie później niż w terminie określonym w ust 1.
4. Zamawiający dokona odbioru lub odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie spełnia wymagao
określonych w umowie. Wszystkie czynności odbiorcze powinny się zakooczyd w terminie określonym w ust 1.
5. W przypadku zgłoszenia wad lub zastrzeżeo przez Zamawiającego, Wykonawca usunie wady lub
uwzględni zastrzeżenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu Umowy najpóźniej na
jeden dzieo przed planowanym terminem dostawy.
§3
1. W okresie wsparcia oprogramowania:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapewnid Zamawiającemu dostęp on-line za pośrednictwem sieci
Internet do serwera producenta, z którego Zamawiający będzie miał prawo i możliwośd pobierania
aktualizacji i nowych wersji i technologii, obejmujących m.in. poprawki serwisowe, wersji wyższych
(upgrade), wersji niższych (downgrade), wydao uzupełniających oraz poprawek oprogramowania.
2) w przypadku braku dostępu, o którym mowa w pkt 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na adres e-mail osoby, wskazanej w § 12 ust. 2 umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostęp
do aktualizacji, poprawek i nowych wersji oprogramowania, wraz z prawem do ich zainstalowania i
użytkowania przez Zamawiającego.
3. W ramach licencji na oprogramowanie Zamawiający ma prawo instalowad i użytkowad
oprogramowanie na dowolnych urządzeniach stanowiących własnośd Zamawiającego niezależnie od
ich lokalizacji.
4. Licencje na oprogramowanie, w tym wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne oraz
dokumenty licencyjne zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres it@brpd.gov.pl poprzez
dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Dokumenty zostaną przekazane
w języku polskim lub angielskim.
§4
1. Zgodnie z Ofertą całkowite łączne Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy
nie przekroczy kwoty ……………. zł brutto (słownie: ……………………..).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 określa górną granicę zobowiązao, jakie Zamawiający może
zaciągnąd na podstawie Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie świadczenia Wykonawcy wynikające
z Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów w związku z
realizacją Umowy oprócz zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym
paragrafie. Wykonawcy nie przysługują więc żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w
tym o zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych
z wykonaniem Umowy.
§5
1. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania rachunku/faktury VAT (e-faktury) z tytułu
prawidłowo wykonanej umowy po wykonaniu zamówienia.
2. Warunkiem wystawienia rachunku/faktury VAT (e-faktury) przez Wykonawcę jest akceptacja
przez Zamawiającego protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku/faktury VAT (e-faktury) wystawionej przez
Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT
(e-faktury) Zamawiającemu.
4. Zamawiający ma prawo potrącid kwotę kar umownych z płatności za fakturę VAT wystawionej w
związku z realizacją niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5.Wykonawca może złożyd ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
Jako dzieo zapłaty Strony ustalają dzieo wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że wskazany do płatności rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeo z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru
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prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników”
(zwanego dalej„ Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed
realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku
bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowid wykonanie zobowiązania Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada zasoby, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy,
2) jest uprawniony do udzielania licencji na terenie Polski oraz oświadcza, że na podstawie udzielonej
Zamawiającemu licencji Zamawiający otrzymuje prawo do korzystania z Oprogramowania, w zakresie
umożliwiającym Zamawiającemu eksploatację Oprogramowania dla jego potrzeb, bez żadnych
ograniczeo czasowych i terytorialnych,
3) wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób
profesjonalny, z uwzględnieniem najlepszych praktyk.
4) wykonanie Umowy nie będzie prowadzid do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej
konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej,
5) dostarczone w ramach umowy licencje są wolne od jakichkolwiek wad prawnych,
6) o ile Wykonawca nie jest producentem Oprogramowania Wykonawca oświadcza, że licencje
pochodzid będą z autoryzowanego przez producenta Oprogramowania kanału dystrybucji.
Wykonawca w odniesieniu do wszystkich rodzajów licencji zobowiązany jest dostarczyd
Zamawiającemu tzw. dowody poświadczające autentycznośd zakupionych licencji na zasadach
określonych przez producenta Oprogramowania.
2. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób
trzecich. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem, w tym zarzucających naruszenie
praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie
sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty doradztwa prawnego, procesu od
chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty zasadzonych kwot, odszkodowao. W szczególności, w razie
wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej,
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 4 ust. 1. Umowy wszystkich ewentualnych pozwoleo, zgód, certyfikatów
wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w przypadku Oprogramowania, którego nie jest
producentem, uzyskał zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez producenta, na
korzystanie z Oprogramowania lub jego aktualizacji, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki
licencji.
5. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych w ramach
Umowy lub związanych z przedmiotem Umowy praw autorskich, licencji, praw własności
przemysłowej i intelektualnej nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub
majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw
autorskich, praw pokrewnych, praw rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na
znaki towarowe.
§7
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru stwierdzającego brak zastrzeżeo odnośnie do przedmiotu
zamówienia oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca udziela
Zamawiającemu bezterminowych i nieograniczonych terytorialnie licencji na oprogramowanie objęte
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umową, w tym na wszelkie aktualizacje, ulepszenia i zmiany oprogramowania, do których pobrania
Zamawiający jest uprawniony przez okres 5 lat od dnia odbioru licencji, na następujących polach
eksploatacji:
a) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób,
b) wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie,
c) przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie i stosowanie,
d) instalowanie i dezinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji,
e) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeostwa),
f) przystosowywanie, tłumaczenie, wprowadzenie zmian, dokonywanie zmian układu lub
jakiekolwiek inne zmiany, rozporządzanie i korzystanie z tych zmian, z zachowaniem praw osoby,
która tych zmian dokonała oraz z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszej Umowie pól do
eksploatacji na części zmienione,
g) publikacja i wyświetlanie w Internecie i innych mediach oraz publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w celu wykorzystania w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
h) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania, w szczególności
danych, raportów, zestawieo oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz
modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowania, nie naruszają jakichkolwiek
praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach
autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do udzielania
licencji lub odsprzedaży oprogramowania, które Wykonawca dostarczył w ramach umowy i przejmuje
w tym zakresie odpowiedzialnośd w przypadku roszczeo osób trzecich.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do swobodnego dokonywania zmian w zakresie
przydzielania poszczególnych licencji/sublicencji, pracownikom Zamawiającego, na które Wykonawca
udzielił licencji/sublicencji lub zapewnił prawo do korzystania.
4. Wykonawca oświadcza, że aktualizacja oprogramowania nie powoduje zmian pól eksploatacji
określonych powyżej.
5. Licencja na korzystanie z dokumentacji obejmuje prawo Zamawiającego co najmniej w
następującym zakresie:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części dla wewnętrznych
potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z tego Oprogramowania, w tym utrwalanie i
zwielokrotnianie takiej Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub
techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub
jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
b) udostępnienie takiej Dokumentacji użytkownikom koocowym w zakresie w jakim wynika to z
charakteru danej Dokumentacji lub jej części, a także udostępnianie takiej dokumentacji innym
osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym
usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego.
6. Udzielenie przez Wykonawcę licencji na dokumentację nastąpi z chwilą jej wydania
Zamawiającemu.
7. W zakresie nieuregulowanym w poprzednich ustępach do licencji na dokumentację standardową
dotyczącą Oprogramowania stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące takiego
Oprogramowania. Licencje uprawniają do zainstalowania oprogramowania i korzystania z niego na
zasadach określonych w warunkach licencyjnych producenta.
8. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeo dotyczących naruszenia praw osób
trzecich, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi
roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje
wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu. W przypadku zapłaty przez
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Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty tytułem zaspokojenia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiającemu
przysługuje roszczenie regresowe względem Wykonawcy.
9. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w okresie 5 lat od
dnia odbioru oprogramowania dojdzie do wprowadzenia zmian/ulepszeo, napraw/usprawnieo
(update i upgrade) w Oprogramowaniu, Wykonawca z chwilą dokonania zmiany udzieli lub zapewni
udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z tak zmienionego Oprogramowania na zasadach
określonych, w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid
możliwośd pobrania aktualizacji oraz publikowanych poprawek Oprogramowania w tym okresie.
10. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą zapewniad pełną i prawidłową realizację celu
umowy, zamierzonego przez Zamawiającego.
11. Wykonawca oświadcza, że licencje dostarczone w ramach Umowy zapewniają pełną realizację
funkcjonalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy
okaże się, że licencje nie zapewniają pełnej funkcjonalności zgodnie z wymaganiami, Wykonawca jest
zobowiązany uzupełnid brakujące licencje bez dodatkowego wynagrodzenia.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych, jakie
uzyskał w związku z wykonywaniem Umowy, oraz informacji, co do których może powziąd podejrzenie,
iż są poufnymi informacjami albo danymi lub są jako takie traktowane przez Zamawiającego.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji lub danych, przed ich
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się na piśmie do Zamawiającego o
wskazanie, czy informację tę ma traktowad jako poufną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem wszystkich danych i
informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących Zamawiającego oraz
jego pracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku
realizacji Umowy, zarówno w czasie jej wykonywania, jak i po zrealizowaniu Umowy.
§9
1. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialnośd za opóźnienie oznacza przyjęcie
przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy na zasadzie ryzyka, od której może się uwolnid
wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi
Zamawiający lub było spowodowane przyczynami o charakterze Siły Wyższej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:
1) w przypadku odstąpienia od umowy lub części umowy, z powodów, za które odpowiada
Wykonawca lub w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez
Wykonawcę lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapłacid
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1;
2) w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 1 umowy– w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia, nie więcej niż
20% wynagrodzenia maksymalnego z tytułu realizacji umowy;
3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności wskazanych w Umowie, w tym w § 8
Umowy - w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;
4) w przypadku innego niż opóźnienie wykonania lub wykonywania umowy w sposób niezgodny z
OPZ lub z obowiązującymi przepisami - Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% wartości umowy, o które mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek
naruszenia, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
3. Kary umowne, o których mowa w Umowie mogą podlegad sumowaniu.
4. Zamawiający może dochodzid odszkodowania przewyższającego wysokośd kar umownych, na
zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
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5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez
potrzeby uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy. Zamawiający prześle Wykonawcy wyliczenie kar
umownych wraz z notą obciążeniową.
6. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone
Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem Umowy, w tym za działania i
zaniechania osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy.
§ 10
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części lub jej
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w przypadku:
1) gdy opóźnienie w stosunku do terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy
przekroczy 10 dni;
2) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu
wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał prace lub świadczył usługi w
sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową – nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) dni;
3) dostarczenia licencji niespełniających wymogów określonych w Umowie;
4) jeżeli suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy przekroczy wartośd 10%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu Umowy powinno byd złożone na piśmie (zawierad
uzasadnienie) i zostad niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Zamawiający jest uprawniony
odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powstania przesłanki odstąpienia.
3. Zamawiający może wykonad umowne prawo odstąpienia niezależnie od prawa odstąpienia
przysługującego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1
powyżej, Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu.
§ 11
1. Okoliczności skutkujące możliwością dokonania innych istotnych zmian zawartej umowy opisuje
art. 144 ustawy Prawo zamówieo publicznych. Zmiany dopuszczalne są w następującym zakresie:
a) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznego
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, niezależnie od innych przypadków zmian
dozwolonych przepisami Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od
jej wartości, nie może prowadzid do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia
przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem;
b) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż zmiany
zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp.
2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem postanowieo § 12 ust. 4 Umowy.
§12
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
………………………….………, e-mail: …………, tel. kom.: …………….., tel. …………………..
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
………………………..……………, e-mail: …………, tel. kom.: …………….., tel. …………………..
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i
terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do monitorowania należytego
wykonania Umowy.
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 oraz ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany
Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno
zostad podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron.
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§ 13
W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych
osobowych. W przypadku, jeśli Wykonawca zyska dostęp do danych osobowych jest zobowiązany
powiadomid o tym niezwłocznie Zamawiającego i przestrzegad przepisów prawa w zakresie ich
ochrony, w tym zobowiązuje się do zawarcia stosownej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
z Zamawiającym.
§14
1. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy lub w związku z jej
interpretacją Strony zobowiązują się rozwiązad polubownie, a w przypadku braku porozumienia
poddad je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w
szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo
zamówieo publicznych.
3. Wszystkie Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną częśd.
4. Zamawiający ma prawo podawad do publicznej wiadomości informacje o zawartej umowie, w
tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości wynagrodzenia.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 1 dla
Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego.
6. Integralną częśd Umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej z dnia … / odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia …..,
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 4 – protokół odbioru (wzór).
Załącznik nr 5 – umowa/y licencyjna/e
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Załącznik nr 4 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
Na podstawie umowy zawartej w Warszawie w dniu ……………….. 2020 r. pomiędzy:
Skarbem Paostwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6,
00-791 Warszawa, reprezentowanym przez Panią Justynę Sokołowską – Dyrektora Generalnego Biura
Rzecznika Praw Dziecka, zwanym dalej Zamawiającym
a
firmą ..........................................................z siedzibą w ...........................................................................
NIP……., REGON…….., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
........................ reprezentowaną przez:
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku postępowania pn. Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura
Rzecznika Praw Dziecka prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo
publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca dostarczył w dniu
………………………………………………
następujące oprogramowanie (wskazad producenta i oznakowanie)

Dostawa wykonana została zgodnie/ niezgodnie* z ofertą i SOPZ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zamawiający nie zgłasza/zgłasza* zastrzeżenia do wskazanego przedmiotu odbioru:
Zamawiający:
*niepotrzebne skreślid
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