
 

Znak sprawy: BAG.261.1.39.2017 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Utrzymanie (maintenance producenta systemu)   i usługa wsparcia technicznego dla systemu HP 

ArcSight bądź rozwiązanie równoważne” 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ)  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

e-mail: zamówienia@nfz.gov.pl 

Adres strony internetowej: www.nfz.gov.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

2.1  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z  poźn. 

zm. ), zwanej dalej ustawą. 

2.2  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

2.3  Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

 wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

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

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

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

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie (maintenance producenta systemu)   i usługa 

wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight bądź rozwiązanie równoważne” 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji. 

3.3. Zamówienie będące przedmiotem niniejszej Specyfikacji będzie realizowane zgodnie z umową, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji. 

3.4. Wspólny słownik CPV: 72000000-5 

3.5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku 

wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca wskaże w formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, części zamówienia, które powierza 

podwykonawcy. 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.  

3.7. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami 

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

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

gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia 

właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, 

ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający wymaga, by usługi utrzymania i wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight 

realizowane były nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. i nie dłużej niż do 31.12.2019 r., zgodnie z terminami 

opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 



 

c) zdolności technicznej i zawodowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: 

- Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane 

są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na usłudze  

utrzymania  systemu HP ArcSight wraz ze wsparciem technicznym,  każda o wartości przekraczającej 

200.000,00 zł brutto. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub warunek 

Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

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

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

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

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

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności zobowiązanie 

podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Ww. dokument musi określać w szczególności: 

-  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

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

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

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1). 

3. Wykonawcy występujący wspólnie.  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia 

pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument 

pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem 

kopii. 

2) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

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

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację 

umowy. 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

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

oraz niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do 

Specyfikacji. 



 

2) 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 składa także oświadczenia dotyczące tych 

podmiotów. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:  

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

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

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje wskazujące, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca. 

8. FORMA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

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

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

w oryginale. 

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

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

9. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  

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

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz poda firmy 

podwykonawców. 

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

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

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

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

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

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



 

Zamawiającego. 

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI. 

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

Specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez 

ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

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

stronie.  

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

dotyczących treści Specyfikacji.  

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

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

Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia  

w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla których ustawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną.  

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy BAG.261.1.39.2017.  

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

winny być składane na adres:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,  

Sekcja Zamówień Publicznych,  

ul. Grójecka 186,  

02-390 Warszawa  

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

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

05. 

8. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

- Anna Pawlak 

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Jacek Krasuski   

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-15:00. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt 

- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - 

niż wskazany w niniejszym rozdziale. 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. 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

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

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

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl


 

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

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

z formularzami załączonymi do Specyfikacji. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

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

2) oświadczenie (zgodnie z rozdziałem 7.1. Specyfikacji), 

3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 

4) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (o ile dotyczy), 

5) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy), 

6) opis rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji (o ile dotyczy), 

3. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami) muszą podpisać osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie 

załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze 

udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument 

pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność 

z oryginałem kopii. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym 

imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

4. Załączone do oferty dokumenty inne niż oświadczenia muszą być przedłożone w formie 

oryginałów bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na 

każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi 

zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpisy złożone przez Wykonawcę 

powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że 

pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

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

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub 

spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

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

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

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

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

zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

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

w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej: „Utrzymanie (maintenance producenta systemu)  

i usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight bądź rozwiązanie równoważne” Nie 

mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, tj. nazwa i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie informacji, które nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 

2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

12.  Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy 

oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.39.2017 OFERTA – „Utrzymanie 

(maintenance producenta systemu) i usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight 

bądź rozwiązanie równoważne” NIE OTWIERAĆ PRZED 15.12.2017 r. GODZ. 10:30.”. 



 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

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

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 15.12.2017 

r. do godz. 10:00.  

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

kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie 

wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko 

i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 

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

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

odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem 

którejkolwiek z ww. informacji. 

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

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  

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

do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien 

doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 

o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, 

a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub 

„ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej 

specyfikacji. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.  

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto. 

2. Cena może być tylko jedna. 

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

4. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

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

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

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

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

16.1 Kryterium I: CENA (K) 100% 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100.  

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla 

badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując 

poniższy wzór: 

 

 

pkt
C
C

K
m

n

m
100  

Gdzie:   m   –  oznacza kolejną badaną ofertę, 

 Km –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie 

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

badanej oferty, 

 Cm – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty. 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. 

 



 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

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

i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 

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

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

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

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

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, 

dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania na piśmie nazwy, adresu 

banku oraz numeru konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za realizację 

umowy.  

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI 

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

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

w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji.  

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) rozliczenia w walutach obcych, 

4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

20. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY -PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. 

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 

ustawy. 

Do Specyfikacji załączono: 

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

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

3) formularz oferty (załącznik nr 3),  

4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),  

5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5), 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI  
(po zawarciu umowy załącznik stanie 

się załącznikiem nr 1 do umowy). 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Utrzymanie (maintenance producenta systemu) dla systemu HP ArcSight w ramach, której 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:   

1) dostęp, instalację i użytkowanie najnowszych wersji oprogramowania bez konieczności 

ponoszenia odrębnych, dodatkowych opłat związanych z zakupem licencji nowej wersji 

oprogramowania; 

2) dostęp, instalację i użytkowanie poprawek oprogramowania opracowanych w celu usunięcia 

ew. błędów; 

3) dostęp, instalację i użytkowanie poprawek rozwiązujących błąd pracy oprogramowania 

stwierdzony jedynie w NFZ. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 dotyczy niżej wymienionych licencji i będzie świadczona 

w okresie zgodnym ze wskazanym zakresem dat dla każdej z wymienionych licencji: 

1) licencja ArcSight ESM Mgr. (AMC-001) okres świadczenia usługi maintenance: od 

01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

2) licencja ArcSight Console (ACN-000) okres świadczenia usługi maintenance: od 01.01.2018 

r. do 31.12.2019r. 

3) licencja ArcSight Web (ABR-000) okres świadczenia usługi maintenance: od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2019 r. 

4) licencja Monitored Network Security Server Event Source (DEV-NSS-000) okres 

świadczenia usługi maintenance: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

5) licencja ArcSight FlexAgent Kit (AGT-FLX-0100) okres świadczenia usługi maintenance: 

od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

6) licencja ArcSight Logger 5GB/d okres świadczenia usługi maintenance: od 01.04.2018r. do 

31.12.2019 r. 

7) licencja ArcSight Logger add-on 5GB/d okres świadczenia usługi maintenance: od 

01.04.2018 do 31.12.2019 r. 

3. Usługa wsparcia technicznego w obszarze rozwoju funkcjonalnego systemu HP ArcSight 

w Centrali NFZ, w postaci puli 120 godzin do wykorzystania w okresie od 01.07.2018 r. do 

31.12.2019 r. Usługa będzie realizowana przez dedykowany, wykwalifikowany zespół ze strony 

Wykonawcy, w ramach której Centrala NFZ otrzyma: 

1) pośredniczenie w komunikacji NFZ z producentem oprogramowania; 

2) zarządzania zgłoszeniami serwisowymi NFZ, ich priorytetem i eskalacją; 

3) pomocy związaną z aktualizacją i dostosowaniem oprogramowania do wymagań polskich 

przepisów prawa; 

4) konsultacje dotyczące oprogramowania; 

5) konserwację i wprowadzanie zmian w zaimplementowanych konektorach i logice 

biznesowej – zależnie od bieżących potrzeb, wynikających ze zmian w infrastrukturze 

informatycznej NFZ; 

6) projektowanie, implementację i konsulting scenariuszy bezpieczeństwa w systemie,  

7) wykonywanie upgrade do nowych wersji oprogramowania; 

8) tworzenie nowych niestandardowych konektorów (do aplikacji dedykowanych, 

wykorzystywanych przez NFZ); 

9) konsulting, pomoc w identyfikowaniu oraz wykonywanie prac związanych z usuwaniem 

zaistniałych problemów technicznych i ich przyczyn; 



 

10) pomoc związaną z ew. problemami z działaniem oprogramowania, a spowodowanymi 

modyfikacją programów innych producentów; 

11) dostarczenie rekomendacji w zakresie eksploatacji systemu w Centrali NFZ poprzez 

wykonywanie przeglądów wydajnościowych i konfiguracyjnych w okresach 6-cio 

miesięcznych; 

12) warsztaty dla administratorów – w ramach puli godzin, w przypadku zaistnienia potrzeby po 

stronie NFZ; 

13) współpraca w zakresie bieżącego dokumentowania zmian w konfiguracji systemu; 

14) w ramach puli godzin, w uzasadnionych przypadkach, prace będą realizowane przez 

Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego tj. Centrali NFZ w Warszawie przy ul. Grójeckiej. 

 

4. Usługa stałego monitorowania on-line poprawności funkcjonowania systemu HP ArcSight 

w Centrali NFZ, na kolejne 18 miesięcy, począwszy od 1.07.2018 r. Usługa będzie realizowana 

przez dedykowany, wykwalifikowany zespół ze strony Wykonawcy. Usługa będzie świadczona w 

systemie 5 dni roboczych w godzinach 8-16, w ramach usługi realizowane będą w szczególności 

następujące zadania: 

1) bieżące informowanie o wykrytych problemach NFZ,  

2) naprawa problemów, które mogą być usunięte bez angażowania administratorów NFZ; 

 

UWAGA 
1. W przypadku rozwiązania równoważnego, w ramach oferowanego rozwiązania Wykonawca musi 

zapewnić spełnienie poniższych warunków: 

1) Przeprowadzenie kompletnej analizy obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu 

ArcSight, w celu pełnego dostosowania oferowanego rozwiązania do potrzeb Zamawiającego. 

Analiza, o której jest tu mowa musi obejmować zarówno weryfikację środowiska technicznego, jak 

również identyfikację obsługiwanego obecnie zakresu funkcjonalnego z uwzględnieniem planów 

rozwoju systemu ArcSight;  

2) Realizacja pełnej usługi wdrożenia  oferowanego rozwiązania; 

3) Dostawa kompletnego, sparametryzowanego rozwiązania, gotowego do produkcyjnego 

uruchomienia z dniem 01.01.2018 r.; 

4) Sparametryzowanie dostarczonego rozwiązania zgodnie ze stanem parametryzacji systemu ArcSight, 

który jest obecnie użytkowany przez Zamawiającego; 

5) Uruchomienie oferowanego rozwiązania w fazie rozruchu w pełnej wydajności oraz z pełnym 

zakresem funkcjonalnym (o którym mowa w pkt. 1), równolegle z obecnie użytkownym przez 

Zamawiającego systemem ArcSight; 

6) Dostarczenie dokumentacji technicznej oferowanego rozwiązania, umożliwiającej Zmawiającemu 

samodzielną eksploatację; 

7) Przeszkolenie personelu obsługującego oferowane rozwiązanie na poziomie użytkowym i 

administracyjnym. 

2. Powyższe działania muszą być zrealizowane przez Wykonawcę w oparciu o najlepsze praktyki 

branżowe, bez szkody dla poszczególnych atrybutów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 

Zamawiającego. 

3. Powyższe działania muszą być zrealizowane przez Wykonawcę w ramach zaoferowanej ceny. 

Zamawiający z uwagi na źródło finansowania, gdzie zostały zabezpieczone środki na 

realizację niniejszego zamówienia (plan finansowy) dopuszcza realizację zamówienia tylko w 

trybie usługi, nie dopuszcza natomiast w ramach realizacji zamówienia dostawy środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI 

 

UMOWA Nr…………. 

 

zawarta w dniu ...................... 2017 r. w Warszawie pomiędzy Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia 

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

reprezentowaną przez: 

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

a  

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

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: 

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

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 

 

§1  

1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie  (maintenance producenta systemu), usługa stałego 

monitorowania on-line poprawności funkcjonowania systemu  oraz  usługa wsparcia technicznego 

dla systemu HP ArcSight (bądź rozwiązanie równoważne). Szczegółowy zakres i terminy wykonania 

wymaganych usług opisane  są  w Załączniku nr 1. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) posiada wiedzę, doświadczenie niezbędne do wykonania umowy,  

2) zobowiązuje się do wykonania zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. 

 

§ 2 

1.  Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

łącznego  wynagrodzenia w wysokości maksymalnej (nieprzekraczającej kwoty):  …………………….. 

zł (słownie: ……………………………………………… złotych) brutto wraz z podatkiem VAT, w tym:  

1) wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymanie (maintenance producenta systemu) i usługi stałego 

monitorowania on-line poprawności funkcjonowania systemu HP ArcSight w wysokości 

…………………zł (słownie:……złotych) brutto, płatne w równych miesięcznych częściach w 

wysokości po ….. zł (słownie: ……. złotych) brutto, w tym podatek VAT; 

2) wynagrodzenie z tytułu zapewnienia wsparcia technicznego w obszarze rozwoju funkcjonalnego 

systemu HP ArcSight w wysokości nieprzekraczającej ………..zł (słownie:…..złotych) brutto, za  

1 godzinę wsparcia (słownie…………….złotych) w tym podatek VAT, przy czym liczba zleconych 

godzin przez Zamawiającego nie przekroczy 120 i może być mniejsza.  Rzeczywista wysokość 

wynagrodzenia będzie stanowiła równowartość iloczynu ceny 1 roboczogodziny wsparcia 

technicznego oraz liczbie rzeczywiście zleconych przez Zamawiającego godzin.  

2. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w związku z niewykorzystaniem w całości przez 

Zamawiającego kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 będzie płatne co miesiąc po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego świadczenia usługi, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia  faktury będzie podpisany przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie płatne po zakończeniu miesiąca, w którym było 

świadczone wsparcie techniczne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia  faktury będzie zaakceptowane przez Zamawiającego 

sprawozdanie, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4. 

5. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1   

w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, należność za ten okres będzie określona stosunkiem liczby dni 

kalendarzowych od daty rozpoczęcia lub zakończenia usługi utrzymania, do liczby dni kalendarzowych 

w danym okresie rozliczeniowym. 



 

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr………………………………….. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym 

Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

7. . Do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3 oraz sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 

ze strony Zamawiającego upoważnia się osoby: Dyrektora Departamentu Informatyki lub Z – cę 

Dyrektora Departamentu Informatyki lub upoważnionego pracownika Departamentu Informatyki. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie, o której mowa w ust. 3 i 4  odsetki 

ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 

9. Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie bez 

zgody Zamawiającego. 

§3 

1. Strony ustalają, czas usunięcia awarii: 

1) błędu krytycznego uniemożliwiającego działania systemu – 2 dni robocze od czasu zgłoszenia, 

2) błędu w postaci braku pełnej funkcjonalności systemu – 3 dni robocze od czasu zgłoszenia. 

2. Zgłoszenie awarii może nastąpić: 

- drogą telefoniczną (na numer telefonu ……………………….) 

- faxem (na numer faksu ………………………………… …..) 

- pocztą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej……………………………………….) 

3. Zgłoszenie wszystkich awarii zostanie potwierdzone faxem na numer (22) 824-07-49 lub mailem na adres 

poczty elektronicznej: ............................................  

4. Zamawiający wymaga, by wsparcie techniczne obejmowało dostarczanie aktualizacji oprogramowania 

i wsparcie przy rozwiązywaniu problemów z bieżącą eksploatacją. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do działania na rzecz Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Za naruszenie przepisów 

w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych przez oddelegowanych do 

świadczenia usługi pracowników, pełną odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. 

2. Umowa o zachowaniu poufności zostanie zawarta pomiędzy Stronami zgodnie z załącznikiem nr 3 

do umowy.  

3. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy podlegają ochronie 

i nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazane innym podmiotom lub wykorzystane 

w innym celu, niż realizacja umowy. 

§ 5 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nienależytego jej wykonania 

lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą.  

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 5, 

w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, 

2) za opóźnienie w usunięciu błędów, o których mowa w § 3 ust. 1 ujawnionych w okresie świadczenia 

wsparcia technicznego w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia liczony od dnia przypadającego na ich usunięcie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 7 

1. Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony 

postanawiają, iż w przypadku wystąpienia zmiany (obniżenia lub podwyższenia): 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847), 



 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- które będą miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty realizacji 

niniejszej umowy, dokonają zmiany wysokości odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy, poprzez zawarcie pisemnego aneksu, uwzględniającego wzrost lub spadek 

ponoszonych i wykazanych przez Wykonawcę kosztów, zgodnie z procedurą opisaną poniżej.  

2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony 

najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych („Wniosek”).  

3. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz 

dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany o których mowa w ust. 1 mają lub 

będą miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania 

umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia, 

a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy oraz założenia co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak, np. umowy stanowiące podstawę 

zatrudnienia, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń lub faktury 

potwierdzające zmianę stawki podatku od towarów i usług dla towarów lub usług mających 

kluczowe znaczenie dla zrealizowania przedmiotu Umowy bądź towarów dostarczanych w ramach 

wykonania przedmiotu Umowy;  

2) wskazanie bezpośredniego wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Wniosek Zamawiającego powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz 

wezwanie Wykonawcy do przedstawienia niezbędnych dokumentów, w szczególności wymienionych w 

ust. 3 pkt 1-3, które pozwoliłyby ocenić czy zmiany, o których mowa w ust. 1 mają lub będą miały 

bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania Umowy oraz w 

jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić te dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Wniosku Zamawiającego. 

5. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia Wniosku Wykonawcy lub przedstawienia niezbędnych 

dokumentów w trybie ust. 3, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie 

dodatkowych informacji lub dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem). 

6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec Wniosku Wykonawcy lub przedstawionych 

dokumentów w trybie ust. 5 w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego Wniosku lub 

zestawu dokumentów. 

7. Jeśli Strona nie wykaże, że koszty wykonania umowy zwiększyły się lub zmniejszyły z uwagi na 

zmiany, o których mowa w ust. 1 oraz nie wykaże okoliczności wskazanych odpowiednio w ust. 3 lub 

w ust. 4, druga ze Stron nie uwzględni jej Wniosku. 

8. W przypadku: 

1) rzetelnego wykazania przez Wykonawcę, że koszty wykonania umowy zmieniły się (zwiększyły się 

lub zmniejszyły) bezpośrednio z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1, a jednocześnie 

wykazania przez Wykonawcę niezbędności poniesienia zmienionych kosztów lub 

2) rzetelnego wykazania przez Zamawiającego, po analizie dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę, że koszty wykonania Umowy zmieniły się bezpośrednio (zwiększyły się lub 

zmniejszyły) z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1, 

Strona uwzględni Wniosek złożony przez drugą ze Stron i podejmą one razem działania w celu 

uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów 

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że we Wniosku wskazano 

inną, późniejszą datę określającą moment wywarcia wpływu przez te zmiany na koszty wykonania 

zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

10. Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, 

czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie 

art. 357
1
 ustawy Kodeks Cywilny. 



 

11. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia nienależytego jej wykonania. 

12. Zmiany umowy nie stanowi: 

1) zmiana siedziby Stron,  

2) zmiana numerów telefonów i faksów,  

3) zmiana adresów poczty elektronicznej,  

4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, 

5) zmiana przedstawicieli Zamawiającego. 

Powyższe zmiany Strony przekażą drugiej Stronie oświadczeniem podpisanym przez osobę upoważnioną 

§ 8 

Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 

  

 

 

PROTOKOŁ ODBIORU  

USŁUGI UTRZYMANIA (maintenance producenta systemu)  I USŁUGI  STAŁEGO 

MONITOROWANIA ON-LINE POPRAWNOŚCI SYSTEMU  HPArc SIGHT  

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  
 

 

TYTUŁ ZLECENIA I OSOBA ZGŁASZAJĄCA   

1.  
 
Nazwisko i imię 

 

 

 

 

 

  

Tytuł zgłoszenia  

Data i godzina 

zgłoszenia 

problemu  

Data i godzina 

rozpoczęcia 

realizacji 

zgłoszenia  

   

 
Nazwisko i imię 

 

 

 
 

 

  

Data  

 

 

 

  

Wynik odbioru Pozytywny* / Negatywny*/   

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANYCH GODZIN WSPARCIA TECHNICZNEGO 

nr ………. z dnia ………. 

do umowy …….. z dn. ………. 

za okres od ............ do ............... 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa 

 
 Narodowy Funduszu Zdrowia 

Adres 

 
 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 

Osoba upoważniona 

 
  

 

I. WYKAZ UDZIELONYCH GODZIN WSPARCIA W MIESIĄCU ……… 

 

 
Lp Numer 

zgłoszenia 

Data i godzina 

rozpoczęcia 

Data i godzina 

zakończenia 

Łącznie czas 

wsparcia 

Opis Osoba 

zgłaszająca 

1.        

2.        

3.        

       

 

 II. ROZLICZENIE CAŁOŚCIOWE GODZIN WSPARCIA TECHNICZNEGO 

 

Ilość roboczogodzin wykorzystanych Ilość roboczogodzin do wykorzystania 

  

 

 

 

Uwagi Zamawiającego: 

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

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

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

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

………… 

 

 

WYKONAWCA            Akceptuję,  

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

(data, podpis)       (data, podpis) 



 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3   DO UMOWY 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta dnia …………………2017  roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107 – 00 – 010 – 57, 

reprezentowanym przez: ………………… …………………………. zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a …………………………, reprezentowaną przez: ………………………………zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jestem „Utrzymanie 

(maintenance producenta systemu)  i usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight  bądź 

rozwiązanie równoważne” , zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych 

poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje: 

§ 1.  

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny 

sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych z 

realizacją umowy podstawowej,   

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku 

z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu 

przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie 

realizacji umowy;  

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych 

Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy; 

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy 

podstawowej ze strony Wykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej realizacji 

umowy;  

5) poinformowania pracowników, o których mowa w pkt 4 umowy, o zachowaniu poufności o 

poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich 

traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w ust. 4 umowy o zachowaniu 

poufności; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych  w jakikolwiek sposób, 

chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i 

dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy. Zamawiający 

zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym 

udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą upoważnienie 

Zamawiającemu do udziału  w realizacji umowy; 

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, niezwłocznego 

zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek 

Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których 

mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

łącznej wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2  ust. 1 umowy podstawowej za każdą ujawnioną 

Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia 

dostarczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej noty.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

w wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę 

poszkodowaną przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2.  



 

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie zobowiązujące ich 

do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku do umowy, 

które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.  

§ 3.  

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane;  

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia 

jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed 

dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, 

będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz 

zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że 

Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 

§ 4. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane  w proces realizacji umowy . 

§ 5. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do 

zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych  i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy 

także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej. 

 

§ 6. 

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw 

do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

§ 7. 

1. Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.  

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9. 

Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności. 

 

§ 10. 

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

§ 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 



 

Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………. 

(adres zamieszkania) 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

……………………………… 

(nr PESEL) 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji umowy 

….……………………….w siedzibie NFZ w ……………..…….….,  

z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, 

przedmiotem której jest „Utrzymanie ( maintenance producenta systemu) i usługa wsparcia 

technicznego dla systemu HP ArcSight bądź rozwiązanie równoważne” niezależnie od formy w 

jakiej zostały mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy. 

Miejscowość, data Czytelny podpis 

 
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI 

 

 

pieczęć Wykonawcy 

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

Oferta  

Nazwa Wykonawcy  

 

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

Adres Wykonawcy  

 

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

 

tel. ................................................ fax. …………………….. e-mail: ……………………………. 

REGON……………………………….. NIP…………………………………… 

składa ofertę na Utrzymanie (maintenance producenta systemu) i usługa wsparcia 

technicznego dla systemu HP ArcSight (bądź rozwiązanie równoważne) 

1. Oferuję łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

cena brutto         ..................,.......... zł 

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, składa się z: 

 
A. Wynagrodzenie brutto za świadczenie usług utrzymania i usługi stałego monitorowania on-line 

poprawności funkcjonowania systemu HP ArcSight : ............................. zł, płatne w 24 częściach, 

każda po: ……………….. zł 

B. Wynagrodzenie za świadczenie usług wsparcia technicznego za 120 godzin: 

 

Stawka za 

godzinę netto  

Stawka za 

godzinę brutto  
Liczba godzin 

Wartość brutto w 

okresie 

obowiązywania umowy 

 

1 2 3 4 

  120  

2. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia: 

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do 

Specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia”. 

3. . Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji 

zamówienia: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji 

zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

4. . Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom  

Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z poniższym 

zestawieniem * 



 

Lp. 
Części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Firmy podwykonawców 

   

   

wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

Ponadto: 

Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

 . tak 

 . nie 

 

Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ………… - 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowaniu należy kierować na poniższy adres 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………… 

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

Tel. ………………………. Fax. …………………………. 

e-mail: ……………………………………………………… 

Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

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

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

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

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI  

 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”,  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Utrzymanie (maintenance 

producenta systemu)  i usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight” (bądź rozwiązanie 

równoważne) oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie 5 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (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 punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 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) 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI  

 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)zwanej dalej „ustawa Pzp”,  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą, „Utrzymanie 

(maintenance producenta systemu) i usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight bądź 

rozwiązanie równoważne” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala 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. 

 

 

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

………………………………………… 

(podpis) 

2. 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 następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 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) 

 

 

 


