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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 

2. Adres Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa  

3. NIP Zamawiającego:  525-21-80-487 

4. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ipn.gov.pl/  

5. Oznaczenie niniejszego postępowania: BAG-46/16 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp) 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 
2016 r., poz. 1020), zwaną dalej Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp) 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu przechowywania cyfrowych kopii 
dokumentów archiwalnych. 

2. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach  
i zasadach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis 
przedmiotu zamówienia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp)  

Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2016 r. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp) 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp) 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności: 
1)   posiadają doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej dwie (2) dostawy systemu opartego na Macierzach 
obiektowych wraz z instalacją sprzętu, zainstalowaną w minimum dwóch 
lokalizacjach, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż 1500 000,00 zł brutto, z 
czego: 

 a) co najmniej jedna z tych dostaw musi obejmować swoim zakresem konfigurację i 
wdrożenie dostarczonych urządzeń oraz świadczenie usług serwisu powdrożeniowego, 
oraz 
b) co najmniej jedna z tych dostaw musi dotyczyć systemu, oferowanego 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu  

     2)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
            ust. 1 Pzp oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – wykażą, że posiadają dokument 
potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 
PLN. 
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2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia – 
nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie.  
Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. 
Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z 
postępowania. 

3. 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 lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.  

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 5 a Pzp) 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy również: 

1) na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp - Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w 
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 Pzp – Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych  środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 
do SIWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp  w formie 
jednolitego dokumentu JEDZ sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 
dyrektywy 2014/25/UE.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do 
Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania w formie jednolitego dokumentu JEDZ sporządzonego 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.  
 



4    

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

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

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 
oraz z 2016 r. poz. 352). 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do 
złożenia następujących dokumentów: 

1) 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 
aktualny na dzień złożenia; 

2) dowodów, czy dostawy wskazane w wykazie dostaw ( patrz. Cześć IV sekcja C pkt 1b 
JEDZ) zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy. 

3) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 
2 000 000,00 PLN. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu potwierdzenia braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
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postępowaniu zamieszcza informacje o niepodleganiu wykluczeniu podwykonawców w 
dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2.  

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów 

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty wymieniony w ust. 3 mogą być przedstawiony w 
formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe dokumenty 
w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika 
(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty 
pełnomocnictwem). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 
352). 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4 - składa dokumenty 
wystawiony w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające 
odpowiednio, że:  

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert); 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 Wykonawca składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 

9. 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 powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

10. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
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podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert.   

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu 
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert dotyczącej: kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, cen, terminów 
wykonania, okresu gwarancji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną 
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i 
informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail). Nr faksu Zamawiającego: 
(22) 581-88-14, adres e-mail: wzp@ipn.gov.pl   

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu 
przekazanego faksem. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem 
publicznym były opatrzone numerem sprawy: BAG-46/16. 

4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Magdalena Kalinowska-Smolarek 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 39 000,00 zł brutto  
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych i 00/100). 

 Forma wadium: 

Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:  
1) pieniądzu, 

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

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). 
Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca 
terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.  

2. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: NBP O/O 
w Warszawie  26 1010 1010 0092 9213 9120 1000. 
Zaleca się, aby w treści przelewu Wykonawcy wpisali numer NIP. 
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Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w oryginale w pokoju nr 405 Biura Budżetu i Finansów w budynku IPN przy  
ul. Wołoskiej 7, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia 
dokonane przez osobę przyjmującą dokument.  

3. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego 
wadium będzie na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu 
wniesienia wadium załączyć do oferty. 

4. Pozostałe informacje dotyczące wadium 
Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1, 
1a i 2 ustawy Pzp. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 
Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. 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. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

1. Warunki ogólne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym 
zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę; 

2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz 
zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 

3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 
odpowiadającej co najmniej cenie oferty; 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 
najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, wystawionego na reprezentanta 
Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione; 

5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopi; 

6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
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8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; 

9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien  
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych 
informacji w złożonej ofercie”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie; 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 
wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, tj. przedstawić 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie jednolitego 
dokumentu JEDZ sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 
2014/25/UE. Ponadto w przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, każdy z Wykonawców zostanie wezwany do 
dostarczenia dokumentu wymienionego w rozdz. IX ust. 3 pkt 1) SIWZ. W odniesieniu 
do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę będą mogli 
dostarczyć jeden wspólny dokument; 

3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy 
konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne 
dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy 
należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania oferty: 

1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 

2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub 
czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane  
i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 

4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 

6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

7) kopertę należy opisać następująco: 
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INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ 
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

OFERTA  NA: 

„ROZBUDOWĘ SYSTEMU PRZECHOWYWANIA CYFROWYCH 
KOPII DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH” 

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12-09-2016 r., godz. 10.15 - 

8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 
składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp): 

1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 

2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert; 

3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 

4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "ZMIANA"; 

5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 

6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty; 

7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp) 

1. Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa – 
Kancelaria do dnia 12-09-2016 r., godz. 10.00. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Wołoskiej 7, pok. 223: 12-09-2016 r., godz. 10.15. 

4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji 
otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia 
stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby 
zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze 
budynku, w strefie ogólnodostępnej. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710). 

2. Cena oferty musi wynikać z Formularza Ofertowego (wzór formularza stanowi załącznik  
nr 1 do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia 
określonego w opisie przedmiotu zamówienia, w tym: cenę przedmiotu umowy, cenę 
opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, wniesienia w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, uruchomienia sprzętu oraz szkolenia pracowników 
Zamawiającego. 

3. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  

4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie 
rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 
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5. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny 

ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową: 
 

Kryterium Waga % 

Cena (brutto) 60 

Okres gwarancji i rękojmi 15 

Dodatkowa ilość godzin wsparcia  
w ramach wynagrodzenia za serwis 

25 

 

Kryterium „Cena”: 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 
zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

C = 
Co

C min
  x 100 x 60% 

 
C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
C min – najniższa cena oferty 
Co – cena oferty badanej 

Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”: 

Ocenie będzie podlegać okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 36 miesiące i 
nie dłuższy niż 48 miesięcy.  

Okres min. 36 miesięcy liczony od daty odbioru – 0 pkt 

Max 48 miesięcy – 24 pkt (za każdy miesiąc 2 pkt). 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 
zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

OG = 
maxOG

OGo
  x 100 x  15% 

 

OG – ilość otrzymanych punktów za kryterium „okres gwarancji i rękojmi” 
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OGo – ilość punktów za okres gwarancji i rękojmi oferty ocenianej 

OGmax. – ilość punktów za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi 

 

Kryterium „Dodatkowa ilość godzin wsparcia w ramach wynagrodzenia za serwis”: 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 
zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

 G = 
maxG

Go
  x 100 x  25% 

 

G – ilość otrzymanych punktów za kryterium „dodatkowa ilość godzin wsparcia w ramach 
wynagrodzenia za serwis 

Go – ilość punktów za dodatkową ilość godzin wsparcia w ramach wynagrodzenia za serwis 
oferty ocenianej 

G max. – ilość punktów za największą zaoferowaną ilość godzin wsparcia w ramach 
wynagrodzenia za serwis 

Min. 60 godzin – 0 pkt 

Za każde dodatkowe 20 godzin – 4 pkt 

Przy czym maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to – 68 pkt 

Minimalne postąpienie musi wynosić co najmniej 20 godzin. 

3. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za 
wszystkie kryteria łącznie: 

Σ = C + OG + G 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp) 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, 
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert chyba, że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 

 

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej 
z następujących form: 

1) pieniężnej – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie 
26 1010 1010 0092 9213 9120 1000; 

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3.  Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające 
płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania 
dodatkowych dokumentów. Poręczenie musi zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia 
zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem 
możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem 
uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. Gwarancja lub 
poręczenie musi obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i 
poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji lub 
poręczenia. 

 Wypłata z gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania 
wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na 
żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Zamawiającego. 

4.   Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę, w tym 
również obowiązku Wykonawcy względem Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
rękojmi na przedmiot umowy. 

5.  Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% kwoty 
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nie 
zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy, a 30 % 
kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp) 

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
zawiera wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 

XX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 
144 ustawy Pzp, a ponadto w następujących okolicznościach: 

1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, 
niepowodujących zmiany przedmiotu zamówienia, 

2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
w zakresie modelu/typu sprzętu/oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji lub 
braku dostępności na rynku pod warunkiem że sprzęt /oprogramowanie będzie posiadał 
parametry nie gorsze od oferowanego modelu/ typu sprzętu/ oprogramowania i nie spowoduje 
podwyższenia ceny.  

XXI. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 
ust. 1 pkt 17 Pzp) 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.). 
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XXIII. INNE  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  (art. 36 ust. 2 pkt  2, 3, 7, 8 Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających, aukcji 
elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego, 

2. Załącznik nr 2 - wzór jednolitego dokumentu JEDZ sporządzonego zgodnie ze wzorem  
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 
dyrektywy 2014/25/UE.  

3. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia, 

4. Załącznik nr 4 – wzór umowy.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
(Załącznik nr 1 do umowy) 

 

…………………………………………………… 
                     (pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA 
(FORMULARZ  OFERTOWY)  

 
WYKONAWCA: 
 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 
Adres siedziby:.............................................................................................................................................. 
………………................................................................................................................................................. 
Telefon: .................................................................................................................... 
Fax: ....................................................................................................................  
Adres poczty elektronicznej (e-mail): ...........................................................................  
(Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. adres, nr faxu lub  
e-mail) 
NIP: .................................................................. 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ- 
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU    
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa   
                                                            

Składamy ofertę na: 

ROZBUDOWĘ SYSTEMU PRZECHOWYWANIA CYFROWYCH 
KOPII DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

i określonymi w SIWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, 

stanowiącym załącznik do SIWZ, za całkowitą cenę ryczałtową: 

…………………….. zł brutto  

(słownie:......................................................................................................................................) 

wraz z obowiązującym podatkiem VAT, a w tym: 

Sprzęt: ……………………………………………………………………………………zł brutto 

(słownie:………………………………………………………………….) 

Licencje:……………………………………………………………………………………zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………………………). 

Serwis:…………………………………………………………………………………. zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………………………………..). 

Zgodnie z poniższą tabelą: 
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Macierz Obiektowa 

Lp. 

Nazwa elementu, 
parametru, 

funkcjonalności, 

wymagania 

Wymagania minimalne 

Parametry techniczne, informacje 
dotyczące oferowanego sprzętu oraz

sposobu spełnienia wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest podać
konkretne dane (informacje, 
parametry techniczne, nazwę 

producenta,     model oferowanego 
sprzętu) potwierdzające spełnianie 

wymagań Zamawiającego 

[1]  [2]  [3]  [4] 

1.  Typ i data 
produkcji 

Macierz Obiektowa   

 

 

2.  Pojemność 
Macierzy  

Min. 1,2 PB netto (nie wliczając w to 
nadmiarowej przestrzeni potrzebnej dla 
zapewnienia wymaganego, opisanego dalej 
poziomu protekcji ‐ lokalnej oraz zdalnej) 
uzyskana w oparciu o pojedyncze dyski 

 

 

 

3.  Pojedynczy dysk  Min. 4TB    

 

 

  

4.  Sposób połączenia 
z innymi 
macierzami w 
systemie 

Typ połączenia z innymi chmurowymi 
systemami tego samego typu w celu wymiany 
danych, przy zachowaniu wyspecyfikowanych 
dalej funkcjonalności 

 

5.  Obiektowy dostęp 
i składowanie 
danych 

Archiwizowane dane składowane są jako 
OBIEKTY, identyfikowane na podstawie 
zawartości OBIEKTU, a nie fizycznego położenia 
na dysku, czyli poprzez tzw. „content address” 

 

6.  Skalowalność  System powinien skalować się do min. 15 PB 
powierzchni użytecznej netto (bez 
uwzględnienia funkcjonalności typu 
deduplikacja bądź kompresja), zabezpieczonej 
wymaganą (opisana dalej) protekcją lokalną i 
zdalną 

 

6.1    Skalowalność umożliwiającą odczyt niedużych 
obiektów na przykład (16 kB) z wydajnością nie 
mniejszą niż 11000 OBIEKTÓW na sekundę oraz 
transferem nie mniejszym niż 4 GB/s w 
przypadku odczytu dużych obiektów minimum 
(64 MB) 

 

6.2    Skalowalność umożliwiającą przechowywanie w 
pojedynczym SYSTEMIE min. 10 miliardów 
OBIEKTÓW produkcyjnych (przy zachowaniu 
SINGLE NAME SPACE na poziomie całego 
SYSTEMU) 

 

7.  Rozbudowa 
SYSTEMU 

Rozbudowa powinna przebiegać automatycznie, 
w trybie on‐line poprzez rozbudowę MACIERZY 
OBIEKTOWYCH będących składowymi SYSTEMU 
w pierwszym kroku tj. poprzez dołożenie 
dysków w tej samej szafie RACK (bez 
konieczności dokładania kolejnych półek czy 
kontrolerów) oraz dodawanie kolejnych 
MACIERZY OBIEKTOWYCH w kolejnym kroku 
tworzących nadal jeden system 
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Lp. 

Nazwa elementu, 
parametru, 

funkcjonalności, 

wymagania 

Wymagania minimalne 

Parametry techniczne, informacje 
dotyczące oferowanego sprzętu oraz

sposobu spełnienia wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest podać
konkretne dane (informacje, 
parametry techniczne, nazwę 

producenta,     model oferowanego 
sprzętu) potwierdzające spełnianie 

wymagań Zamawiającego 

[1]  [2]  [3]  [4] 

8.  Dostęp do danych 
SYSTEMU 

Za pośrednictwem Amazon S3 API, OpenStack 
Swift API  

 

8.1  Wykorzystywanie sumy kontrolnej min. SHA‐1   

8.2  Szyfrowanie danych na źródle   

8.3  Zarządzanie kluczami kryptograficznymi przez 
aplikację klienta 

 

8.4  Przechowywanie wraz z danymi ich metadanych  

8.5    Dostęp do wszystkich danych przechowywanych 
w SYSTEMIE typu:  active/active, read/write 

 

9.  Zabezpieczenie 
składowanych 
OBIEKTÓW w 
systemie 

W obrębie SYSTEMU poprzez ich podział oraz 
„nadmiarową” dystrybucję poszczególnych 
części OBIEKTÓW,  pomiędzy wszystkimi 
MACIERZAMI OBIEKTOWYMI SYSTEMU; 
jednoczesne uszkodzenie  2 komponentów 
Macierzy (serwerów lub półek dysków w 
obrębie jednej lokalizacji) nie może doprowadzić 
do utraty danych ani spowodować przerwy w 
dostępie do danych 

 

10.  Agregację 
interfejsów 
dostępowych 

Wymagane połączenie za pomocą przełączników 
zdublowanych 10GbE  ‐ min. 12 portów każdy, z 
możliwością rozbudowy do 24 portów w każdej 
z  lokalizacji,  łączność  pomiędzy  wewnętrznymi 
elementami macierzy powinna być  realizowana 
poza  wspomnianymi  przełącznikami 
dostępowymi 

 

11.  Weryfikację 
konsystencji 
OBIEKTÓW 

Proaktywną oraz reaktywną weryfikację 
konsystencji OBIEKTÓW czyli ich struktury ( 
ilości plików na obiekt ) 

 

11.1    Weryfikację integralności OBIEKTÓW   

12.  Tworzenie 
obszarów 

Tworzenie logicznie odseparowanych obszarów 
tzw. „MULTI‐TENANCY” w obrębie jednej jak i 
wielu MACIERZY OBIEKTOWYCH (czyli w obrębie 
całego SYSTEMU w ramach wielu lokalizacji 
geograficznych). Wymagana możliwość 
rozdzielnego administrowania (np.: 
przypisywanie użytkowników, tworzenie praw 
dostępu, polityki składowania danych, 
monitorowanie wykorzystania,…) tak 
tworzonymi obszarami 

 

13.  Definiowanie 
schematów 
protekcji 
OBIEKTÓW 

Możliwość elastycznego zdefiniowania 

schematów protekcji obiektów 

 

14.  Raporty  Tworzenie logicznie odseparowanych obszarów 
tzw. „MULTI‐TENANCY” w obrębie jednej jak i 
wielu MACIERZY OBIEKTOWYCH (czyli w obrębie 
całego SYSTEMU w ramach wielu lokalizacji 
geograficznych); Wymagana jest możliwość 
rozdzielnego administrowania (np.: 
przypisywanie użytkowników, tworzenie praw 
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Lp. 

Nazwa elementu, 
parametru, 

funkcjonalności, 

wymagania 

Wymagania minimalne 

Parametry techniczne, informacje 
dotyczące oferowanego sprzętu oraz

sposobu spełnienia wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest podać
konkretne dane (informacje, 
parametry techniczne, nazwę 

producenta,     model oferowanego 
sprzętu) potwierdzające spełnianie 

wymagań Zamawiającego 

[1]  [2]  [3]  [4] 

dostępu, monitorowanie wykorzystania) tak 
tworzonymi obszarami 

15.  Alerty  Automatyczne tworzenie alertów i 
powiadomień dot. stanu SYSTEMU,  
automatyczne przesyłanie ich poprzez e‐mail, 
automatyczne generowanie zgłoszeń 
serwisowych 

 

16.  Konfiguracja  Maksymalną konfigurację poj. kompletnej 
macierzy w obrębie poj. szafy RACK (40U) 
zapewniającą przestrzeń nie mniejszą niż 1,2 PB 
netto 

 

17.  Wsparcie 
funkcjonalności 

Wsparcie dla SNMP   

17.1  Możliwość zarządzania poprzez REST 
managment API z wbudowanym CL oraz GUI  

 

17.2  Wsparcie dla SSL w przypadku dostępu 

administracyjnego 

 

17.3    Możliwość autentykacji z użyciem AD/LDAP dla 

użytkowników SYSTEMU 

 

17.4    Pełne monitorowanie aktywności użytkowników 

w SYSTEMIE 

 

17.5    Tworzenie kopii zapasowej z wykorzystaniem 

systemu Spectrum Protect 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE  

1. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie do 15 grudnia 2016 r. 

2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi .……miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru  
( nie krótszy niż 36 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy). 

3. Dodatkowa oferowana ilość godzin wsparcia w ramach wynagrodzenia za serwis wynosi……..... 

4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

5. Oświadczamy, że podane w niniejszej ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia  
w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie. 

6. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 
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7. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta sprzętu oraz dysponuje własnym 
działem serwisu (wsparcia). 

9. Osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest: ………………………………, 
tel. ………………………………………….,  e-mail: ………………………………………… 

 
 

……………………dnia …………………… 
………............................................................. 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym 
status prawny. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
(Załącznik nr 1 do umowy) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN 

Wymagania dotyczące systemu opartego 

na MACIERZACH OBIEKTOWYCH 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest rozwiązanie archiwizacyjne określane jako SYSTEM, 
składające się z 2 identycznych MACIERZY OBIEKTOWYCH, rozmieszczonych 
w dwóch różnych lokalizacjach na terenie Warszawy. Każda z macierzy powinna być 
dostarczona we własnej szafie RACK 40U. Przy zachowaniu wymaganego stopnia 
protekcji SYSTEM powinien pomieścić min. 1,2 PB danych netto. Ww. pojemność, 
widziana jako jedna globalna przestrzeń tzw. SINGLE NAME SPACE powinna zostać 
uzyskana w oparciu o dyski o pojemności minimum 4TB. 
System (minimum w warstwie sprzętowej) musi pochodzić od jednego producenta (musi 
być kompletnym produktem opatrzonym numerem seryjnym). Nie dopuszcza się 
rozwiązań opartych o elementy pochodzące od różnych producentów, które po 
zintegrowaniu proponowane są przez oferenta. Oferowane rozwiązanie musi posiadać co 
najmniej 3 letnie wsparcie producenta. 
 
 
SŁOWNIK POJĘĆ 
 
Na potrzeby niniejszego postępowania zamawiający definiuje następujące 
jednostki miar danych lub pojemności: 
 
bajt  – podstawowa jednostka informacji cyfrowej złożona z 8 bitów (0 lub1) 
1 KB = 103 bajtów; 1 Kib = 210 bajtów,  
1 MB = 106 bajtów; 1 Mib = 220 bajtów, 
1 GB = 109 bajtów; 1 Gib = 230 bajtów, 
1 TB = 1012 bajtów; 1 Tib = 240 bajtów, 
1 PB = 1015 bajtów; 1 Pib = 250 bajtów. 
 
We wszystkich przypadkach kiedy zamawiający używa w opisie przedmiotu 
zamówienia wymienionych niżej pojęć ma na myśli ich znaczenie zgodnie 
z poniższymi definicjami: 
 
 SYSTEM – przedmiot postępowania, rozumiany jako kompletne rozwiązanie 

archiwizacyjne składające się z 2 (dwóch) identycznych MACIERZY 
OBIEKTOWYCH, rozmieszczonych w różnych lokalizacjach na terenie Warszawy 
(ośrodkach), spełniający wszystkie wymagania opisane w niniejszym dokumencie, 

 MACIERZ OBIEKTOWA, MACIERZ – część składowa SYSTEMU, 
 RACK – szafa teleinformatyczna zgodna z normą IEC 60297, 
 U – jednostka miary wysokości sprzętu elektronicznego zgodna z normą EIA-310, 

1U = 44.45 mm, 
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 SINGLE NAME SPACE – jedna globalna przestrzeń zbudowana z min. 2  
równouprawnionych MACIERZY (pracujących w trybie ACTIVE-ACTIVE) 
odseparowanych geograficznie, 

 METADANE – ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu DANYCH 
tworzone w celu ułatwienia ich znalezienia, identyfikacji, a także zarządzania 
będące składową OBIEKTU (https://pl.wikipedia.org/wiki/Metadane),  

 OBIEKT – połączenie DANYCH i METADANYCH, 
 CONTENT ADDRESS – jednoznacznie wskazujący, unikalny adres dla 

pojedynczego OBIEKTU,  
 SHA-1 (ang. Secure Hash Algorithm 1) -  rodzina powiązanych ze sobą 

kryptograficznych funkcji skrótu zaprojektowanych przez NSA (National Security 
Agency) i publikowanych przez National Institute of Standards and Technology. W 
SYSTEMIE wykorzystywana do tworzenia unikalnych sygnatur przechowywanych 
OBIEKTÓW. (https://pl.wikipedia.org/wiki/SHA-1),  

 SDK (ang. Software Development Kit) – w wypadku niniejszego postępowania 
zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji korzystających 
z danego protokołu dostępowego, 

 API (ang. Application Programming Interface) - 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface, 

 ERASURE CODING - https://en.wikipedia.org/wiki/Erasure_code, 
 ACTIVE-ACTIVE – na potrzeby niniejszego postępowania, taki tryb pracy 

MACIERZY DYSKOWYCH będących składowymi SYSTEMU który gwarantuje: 
o brak przerw w dostępnie do SYSTEMU oraz utraty danych w SYSTEMIE w 

wypadku awarii ośrodka (wyklucza się konieczność przeprowadzenia 
operacji typu "MANUAL FAILOVER"), 

o równouprawnienie wszystkich MACIERZY w dostępie do danych – każda z 
MACIERZY umożliwia zapis i odczyt w tym samym momencie.  

 MANUAL FAILOVER – w wypadku awarii ośrodka przeniesienie pracy SYSTEMU 
na ośrodek zapasowy, przeniesienie wymaga ingerencji administratora, 

 MULTI-TENANCY – tryb działania SYSTEMU, umożliwiający podział zasobów na 
odseparowane logiczne niezależne części – przy jednoczesnym współdzieleniu 
warstwy sprzętowej (http://www.gartner.com/it-glossary/multitenancy/), 

 RETENCJA OBIEKTU – definiowana globalnie, w pełni automatyczna, działająca 
on-line polityka przechowywania ZBIORÓW OBIEKTÓW w SYSTEMIE, w ramach 
której możemy określić czas życia obiektu, 

 ZBIÓR – Pojęcie zbioru ma charakter dystrybutywny, a nie kolektywny,  
 SNMP rodzina protokołów sieciowych wykorzystywanych do zarządzania 

urządzeniami takimi jak routery, przełączniki, komputery sieci IP, 
 AD (ang. Active Directory), 
 LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol) - Lekki Protokół Usług 

Katalogowych pozwalający na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP, 
 CL (ang. Command Line) – Wiersz poleceń, 
 GUI (ang. Graphical User Interface) – Graficzny interfejs użytkownika, 
 HW (ang. Hardware) – Sprzęt, 
 SW (ang. Software) – Oprogramowanie, 
 CPU (ang. Central Procesing Unit) – Procesor, 
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 REST –  wzorzec architektury oprogramowania, który opisuje jak operować 
zapytaniami do API (wprowadza zestaw dobrych praktyk), 

 DATA AT REST – dane nieaktywne 
 APLIKACJA BACKUPOWA – samodzielna aplikacja odpowiedzialna za 

wykonywanie oraz zarządzanie kopiami zapasowymi SYSTEMU, 
 SN (ang. Serial Number) – unikalny identyfikator (ciąg liter i cyfr) przypisany do 

oferowanego SYSTEMU, 
 NBD (ang. Next Business Day) – następny dzień roboczy, 
 LEADERS w “GARTNER 2015 Magic Quadrant Enterprise Backup Software and 

Integrated Appliances 2015” - Producenci wymienieni jako liderzy w raporcie 
GARTNER z 2015 roku (kolejność alfabetyczna): Commvault, EMC, IBM, 
Symantec. 

 
I. Wymagania ogólne dotyczące SYSTEMU 

 

SYSTEM zapewni: 
 

1. przechowywanie i utrzymanie co najmniej 1,2 PB danych (700 TB – obecnie,   
możliwość  przyrostu danych przez okres kolejnych 4 lat o co najmniej 15%), 

2. przechowywanie i utrzymanie  dotychczas zarchiwizowanych plików, 
a w szczególności: ok. 35,6 mln plików TIFF, ok. 276 tys. plików PDF, ok. 15,3 
mln plików JPG, 

3. tworzenie logicznych kontenerów z różnymi poziomami dostępności, w których 
będą składowane poszczególne dokumenty archiwalne, 

4. obsługę obiektów w różnym formacie, w tym: dokumentów, filmów, materiałów 
dźwiękowych. 

WYKONAWCA zapewni: 
przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia dla maksymalnie 4 osób w zakresie 
konfiguracji i eksploatacji dostarczonego systemu (sprzęt i oprogramowanie)  

 
Ponadto SYSTEM musi:  
 

1. być odporny na utratę  MACIERZY OBIEKTOWEJ będącej składową 
SYSTEMU – co nie może skutkować utratą danych ani niedostępnością 
SYSTEMU.  W przypadku utraty jednej MACIERZY OBIEKTOWEJ wszystkie 
zarchiwizowane dotychczas dane muszą być dostępne w takim samym 
stopniu, jak przed utratą MACIERZY OBIEKTOWEJ, 

2. posiadać interfejs zarządzający lokalnymi  użytkownikami i przyznawanie 
uprawnień dostępu dla różnych ról, 

3. umożliwiać pełne monitorowanie aktywności użytkowników w SYSTEMIE, 
4. wspierać konfigurację interfejsów IP w sieci IPv4 i IPv6, 
5. umożliwić podłączenie (i pracę) do wyspecyfikowanego SYSTEMU dowolnej 

ilości  systemów LINUX/WINDOWS, 
6. umożliwiać tworzenie kopii zapasowej z wykorzystaniem systemu Spectrum 

Protect będącego w posiadaniu Zamawiającego. 
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II. Wymagania techniczne dotyczące MACIERZY 

 

MACIERZE OBIEKTOWE będące składowymi SYSTEMU mają umożliwiać: 
 

1. obiektowy dostęp i składowanie danych (archiwizowane dane składowane są 
jako OBIEKTY, identyfikowane na podstawie metadanych OBIEKTU, a nie 
fizycznego położenia na dysku, czyli poprzez tzw.  CONTENT ADDRESS); 
rozwiązanie musi być oparte o tzw. ERASURE CODING, 

2. budowę rozległego SYSTEMU chmurowego (widzianego jako jedna globalna 
przestrzeń od strony aplikacji, bez znaczenia na ilość macierzy lub serwerów 
oraz ich fizyczne rozmieszczenie) oferujących obiektowy dostęp i składowanie 
danych; rozbudowa SYSTEMU realizowana jest poprzez dodawanie kolejnych 
komponentów, poszczególne elementy łączone są poprzez sieć LAN/WAN; 
system powinien skalować się do min. 15 PB powierzchni użytecznej netto 
(bez uwzględnienia funkcjonalności typu deduplikacja bądź kompresja), 
zabezpieczonej wymaganą (opisaną dalej) protekcją lokalną i zdalną, 

3. rozbudowę SYSTEMU, która powinna przebiegać automatycznie, w trybie on-
 line poprzez rozbudowę MACIERZY OBIEKTOWYCH będących składowymi 
SYSTEMU w pierwszym kroku tj. przez dołożenie kolejnych dysków w tej 
samej szafie RACK (bez konieczności dokładania kolejnych półek czy 
kontrolerów) oraz dodawanie kolejnych MACIERZY OBIEKTOWYCH 
w kolejnym kroku tworzących nadal jeden system (SINGLE NAME SPACE), 

4. rozbudowa systemu nie może być ograniczona do jednego producenta 
urządzeń (możliwość zastosowania urządzeń różnych producentów), 

5. budowę ROZLEGŁEGO SYSTEMU chmurowego widzianego jako jedna 
globalna przestrzeń w obrębie wymaganego skalowania (15 PB netto bez 
uwzględniania kompresji, zabezpieczonej wymaganą – dalej opisaną – 
protekcja lokalną i zdalną) oraz min. 3 lokalizacji geograficznych,  
zapewniającego obiektowy dostęp i składowanie danych, rozbudowa 
SYSTEMU realizowana jest poprzez dodawanie kolejnych komponentów, 
poszczególne elementy łączone są poprzez sieć LAN/WAN, 

6. dostęp do danych SYSTEMU za pośrednictwem Amazon S3 API, OpenStack 
Swift API. powinien posiadać funkcjonalności umożliwiające: 
 

a) wykorzystywanie sumy kontrolnej min. SHA-1 pozwalającej na 
weryfikację poprawności zapisania danych na urządzeniu bezpośrednio 
po transmisji, 

b) szyfrowanie danych na źródle, zarządzanie kluczami kryptograficznymi 
przez aplikację klienta, 

c) przechowywanie wraz z danymi ich metadanych, w tym metadanych 
systemowych oraz zdefiniowanych przez użytkownika z możliwością ich 
przeszukiwania. 

 
7. w przypadku S3 API, SYSTEM powinien zapewniać możliwość przeszukiwania 

zgromadzonych obiektów na podstawie zaindeksowanych metadanych; 
funkcjonalność ta powinna być wbudowana, nie może wymagać konieczności 
dokładania dodatkowych elementów, 

8. skalowalność umożliwiającą przechowywanie w pojedynczym SYSTEMIE min. 
10 miliardów OBIEKTÓW produkcyjnych (przy zachowaniu SINGLE NAME 
SPACE na poziomie całego SYSTEMU), 
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9. równoczesny dostęp do logicznych kontenerów różnymi protokołami: S3 lub 
Swift w trybie read/write, wymagane wsparcie dla HTTP oraz HTTPS dla 
wszystkich wspieranych API, 

10. możliwość enkrypcji danych w trybie AT REST, 
11. wydajność umożliwiającą odczyt osiąganą w przypadku maksymalnej 

konfiguracji w obrębie poj. szafy RACK (40U) niedużych obiektów na przykład 
(16 kB)  nie mniejszą niż 11000 OBIEKTÓW na sekundę oraz transferem nie 
mniejszym niż 4 GB/s w przypadku odczytu dużych obiektów minimum (64 
MB), potwierdzoną w ogólnie dostępnych dokumentach publikowanych przez 
producenta, 

12. zabezpieczenie składowanych OBIEKTÓW w obrębie SYSTEMU poprzez ich 
podział oraz „nadmiarową” dystrybucję poszczególnych części OBIEKTÓW,  
pomiędzy MACIERZAMI OBIEKTOWYMI SYSTEMU; jednoczesne 
uszkodzenie  2 komponentów Macierzy (serwerów lub półek dysków w obrębie 
jednej lokalizacji nie może doprowadzić do utraty danych ani spowodować 
przerwy w dostępie do danych; Wymagana jest wymiana uszkodzonych 
dysków w trybie on-line; Uszkodzenie dowolnego kontrolera w obrębie 
lokalizacji nie może doprowadzić do przerwy w dostępie do danych, 

13. agregację interfejsów dostępowych (wymagane połączenie za pomocą 
przełączników zdublowanych 10GbE - min. 12 portów każdy, z możliwością 
rozbudowy do 24 portów) w każdej z lokalizacji, łączność pomiędzy 
wewnętrznymi elementami macierzy powinna być realizowana poza 
wspomnianymi przełącznikami dostępowymi, 

14. zabezpieczenie przechowywanych OBIEKTÓW  (w ramach SINGLE NAME 
SPACE) na poziomie 99,98, 

15. dostęp do wszystkich danych przechowywanych w SYSTEMIE typu:  
active/active, read/write, 

16. proaktywną oraz reaktywną weryfikację konsystencji OBIEKTÓW czyli ich 
struktury (ilości plików na obiekt), 

17. weryfikację integralności OBIEKTÓW, 
18. tworzenie logicznie odseparowanych obszarów tzw. „MULTI-TENANCY” 

w obrębie jednej jak i wielu MACIERZY OBIEKTOWYCH (czyli w obrębie 
całego SYSTEMU w ramach wielu lokalizacji geograficznych); Wymagana jest 
możliwość rozdzielnego administrowania (np.: przypisywanie użytkowników, 
tworzenie praw dostępu, monitorowanie wykorzystania) tak tworzonymi 
obszarami, 

19. możliwość elastycznego zdefiniowania schematu protekcji, 
20. automatyczny monitoring obejmujący m.in.: utylizację zasobów on-line (w tym 

CPU, Memory), kondycję HW, parametry systemu (w tym wydajnościowe), 
21. tworzenie jednolitych raportów (z wykorzystaniem CL jak i  GUI) dot. stanu 

wszystkich poszczególnych elementów składowych całego SYSTEMU 
w podziale na zdefiniowane obszary logiczne (obejmujących m.in. zajętość 
fizyczną oraz logiczną SYSTEMU, 

22. automatyczne tworzenie alertów i powiadomień dot. stanu SYSTEMU,  
automatyczne przesyłanie ich poprzez e-mail, automatyczne generowanie 
zgłoszeń serwisowych, 

23. możliwość autentykacji z użyciem AD/LDAP dla użytkowników SYSTEMU. 
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III. Dodatkowe wymagania dotyczące MACIERZY 

 
MACIERZE OBIEKTOWE mają posiadać: 
 

1. wsparcie dla SNMP, 
2. zarządzanie poprzez REST management API  z wbudowanym CL oraz GUI, 
3. wsparcie dla SSL w przypadku dostępu administracyjnego, 
4. możliwość uaktualniania oprogramowania (firmware’u) SYSTEMY (zarówno 

kontrolerów, jak i dysków) bez przerywania pracy, 
5. możliwość wymiany elementów systemu w trybie „Hot-Swap”, 

a w szczególności takich, jak: kontrolery, zasilacze, wentylatory, 
6. możliwość pracy w zakresie temperatur przynajmniej w zakresie 10-35 stopni 

Celsjusza. 

 
IV. Pozostałe wymagania 

 

1. dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i wyprodukowany 
nie wcześniej niż pół roku przed jego dostarczeniem, 

2. w ramach SYSTEMU muszą zostać dostarczone wszystkie niezbędne licencje 
oprogramowania pozwalające na realizację opisanych funkcjonalności, 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach 
realizacji Umowy dostarczy wraz z urządzeniami dokument wystawiony przez 
producenta sprzętu lub jego oficjalnego przedstawiciela potwierdzający, że 
oprogramowanie zawarte w dostarczonym sprzęcie jest licencjonowane na 
Zamawiającego, 

4. wymagane jest dostarczenie, wraz z dostawą urządzeń, szczegółowej 
dokumentacji technicznej Producenta oferowanych produktów potwierdzającej 
spełnianie wymagań technicznych urządzeń będących przedmiotem 
zamówienia (Zamawiający dopuszcza w tym przypadku możliwość złożenia 
dokumentacji w języku angielskim), 

5. serwis i obsługa techniczna systemu musi być realizowana przez jednego 
Dostawcę, 

6. dostarczone rozwiązanie musi być kompletne i oferowane wraz 
z rozwiązaniami technicznymi i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury 
Zamawiającego oraz umożliwiać rozbudowę o szybkie interfejsy sieciowe, na 
przykład w standardzie  min. 10 Gbit, 

7. obudowa musi być dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 
19" i musi zawierać wszystkie niezbędne elementy oraz szyny do montażu w 
szafie RACK, 

8. pełne okablowanie i niezbędne jego elementy muszą być dostarczone przez 
Dostawcę sprzętu, 

9. poszczególne elementy SYSTEMU, jeśli jest to dla nich wymagane, winny 
posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności CE, 

10. wymagane jest dostarczenie dokumentacji wspieranego API SYSTEMU. 

 
V. Wymagania serwisowe 

 
1. Dostawca zapewni min. 3 letni serwis gwarancyjny, 



25 

2. Dostawca zapewni usługi serwisowe w dni robocze, które liczone są od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15, 

3. czas reakcji na awarię nie może przekraczać 2h  dnia roboczego, 
4. maksymalny czas naprawy awarii wynosi 24h od momentu jej zgłoszenia 

(dotyczy dni roboczych), 
5. serwisowany sprzęt oraz jego części, w razie awarii, muszą zostać wymienione 

na części fabrycznie nowe, 
6. Dostawca zagwarantuje pozostawienie uszkodzonych dysków 

u Zamawiającego, 
7. działania w ramach serwisu muszą obejmować: 

a. usuwanie awarii, zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie, 
b. przeprowadzanie cyklicznych przeglądów konserwacyjnych 

dostarczonego sprzętu i oprogramowania co najmniej raz na 6 miesięcy, 
c. gwarancję na sprzęt i oprogramowanie która wynosi min. 36 miesięcy 

od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, 
d. instalację prawek i aktualizację oprogramowania przez min. 36 miesięcy 

od daty Protokołu Odbioru, 
e. dostępność wsparcia serwisowego w dni robocze, w godzinach pracy 

Zamawiającego, 
f. rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem, 
g. dostęp do centrów kompetencyjnych Producenta oraz dokumentacji 

produktowej, 
h. usługi serwisu gwarancyjnego świadczone w siedzibie Zamawiającego, 
i. zdalne wsparcie techniczne, 
j. dostęp do internetowych narzędzi serwisowych, 
k. naprawę sprzętu w gwarantowanym czasie wynikającym ze statusu 

zgłoszenia, liczonym od momentu zgłoszenia awarii. Status zgłoszenia 
określa Zamawiający, 

l. konsultacje zdalne z zespołem serwisowym bez ograniczeń w czasie 
trwania wsparcia serwisowego. 

Ponadto  w ramach serwisu, Wykonawca zapewni dodatkową (zaproponowaną w ofercie 
- nie mniejszą niż 60) liczbę godzin wsparcia (w ramach wynagrodzenia za serwis), które 
zostaną wykorzystane na potrzeby rozwoju archiwum (w trakcie trwania serwisu 
gwarancyjnego). Liczba proponowanych godzin wsparcia będzie punktowana przy 
ocenie oferty zgodnie z algorytmem zawartym w SIWZ. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

U M O W A (wzór) 

W dniu ………………………………. 2016  r. w Warszawie, pomiędzy: 

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….., 

a  

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

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

…………………………….……………………………… 

Niniejsza Umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie Systemu Storage Obiektowego w Instytucie Pamięci 
Narodowej z uwzględnieniem dwóch lokalizacji. W szczególności, przedmiot Umowy obejmuje: 

1) dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu wchodzącego w skład systemu storage 
obiektowego IPN; 

2) integrację dostarczonego systemu z systemami i urządzeniami teleinformatycznymi posiadanymi 
przez IPN; 

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie  administracji i obsługi Systemu; 

4) przekazanie dokumentacji powykonawczej; 

5) gwarancję i opiekę serwisowa nad całością systemu w okresie wskazanym w § 6 i § 7 

6) realizację wsparcia, na żądanie Zamawiającego, w zakresie rozwoju archiwum, w liczbie …… 
godzin 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 
do umowy oraz w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt objęty przedmiotem Umowy własnym transportem i na 
własny koszt do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 oraz ul Kłobuckiej 21. Do 
momentu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
obciąża Wykonawcę. 

§ 2  
TERMIN REALIZACJI 

1. Realizacja przedmiotu Umowy w zakresie § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 nastąpi w terminie do 15 grudnia 
2016 r. 
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2. Za dzień realizacji Umowy uznany będzie dzień podpisania bez zastrzeżeń przez Wykonawcę oraz 
Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy, 
stwierdzającego należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

§ 3  
WARUNKI DOSTAWY i WDROŻENIA 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących 
realizacji przedmiotu Umowy jest Dyrektor Biura Informatyki, tel. (22) 581 87 44  lub osoba przez 
niego wskazana. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w spawach dotyczących 
realizacji przedmiotu Umowy jest ………………. tel. kom ….., tel. ………………, faks……….., e-
mail ………………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram 
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wskazać termin dostawy urządzeń przynajmniej z 2 (dwu) dniowym 
wyprzedzeniem. 

5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 
może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli termin dostawy nie był z nim 
uprzednio uzgodniony. 

6. Prowadzone prace instalacyjne nie mogą zakłócać prawidłowej pracy istniejącej infrastruktury 
sieciowej. Muszą być wykonane w godzinach pracy Zamawiającego to jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:15-16:15. Prace instalacyjne poza ww. godzinami oraz w soboty i niedziele mogą się 
odbywać jeżeli Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę. 

7. Wszystkie konieczne przerwy w pracy systemu teleinformatycznego muszą być zgłaszane 
Zamawiającemu najpóźniej na 24 godziny przed planowaną przerwą, celem ich akceptacji przez 
Zamawiającego i powinny mieć miejsce poza godzinami pracy (tj, poza 8:15-16:15 w dni robocze). 

§ 4 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania informacji związanych z działalnością 
Zamawiającego oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych pozyskanych w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, niezależnie od formy ich przekazania oraz źródła pochodzenia. 
Obowiązek zachowania tajemnicy ma zastosowanie zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej 
zakończeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w 
celach określonych przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Przepisy § 4 mają zastosowanie do Wykonawcy oraz osób przez Niego zatrudnionych. 

§ 5 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie podane w ofercie jest stałe, nie podlega waloryzacji i będzie obowiązywać dla 
wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.  

2. Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej Umowy nie może przekroczyć 
kwoty ………………..zł brutto (słownie:……………………..), w tym należny podatek VAT.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  
w związku z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, wykonaniem przedmiotu Umowy. 

§ 6  
GWARANCJA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie komponenty sprzętowe uruchomionego Systemu 
Storage Obiektowego IPN, wyłącznie fabrycznie nowe i wolne od wad wyprodukowane nie wcześniej 
niż 6 miesięcy od daty dostawy sprzętu. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt, o którym mowa w ust. 1 na okres …….. 
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zapewni w okresie wskazanym w ust. 2 
bezpłatny serwis naprawczy i konserwację urządzeń w miejscu dostawy. 

3. Wykonawca zapewni w okresie wskazanym w ust. 2 bezpłatne usługi modernizacji i konfiguracji 
urządzeń w miejscu dostawy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, 
gdy uszkodzenie nastąpiło z winy Zamawiającego. 

5. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże bezpośrednio do Wykonawcy, 
faksem…………. lub mailem………………..   

6. Powiadomienie o ewentualnej awarii nastąpi telefonicznie, faksem lub mailem. Wykonawca jest 
zobowiązany do potwierdzenia otrzymania powiadomienia faksem lub mailem w czasie 2 godzin od 
otrzymania powiadomienia. Wykonawca dokona nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej lub wymieni 
urządzenie wadliwe na nowe. 

7. Na wezwanie Zamawiającego, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej niż 7 dni od chwili 
powiadomienia o awarii, lub gdy urządzenie ulegnie awarii więcej niż trzy razy Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, jego konfiguracji i uruchomienia produkcyjnego, w 
terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. 

8. W przypadku, gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze 
urządzenie z wyłączeniem nośników danych, i dostarczy je po naprawie na własny koszt i 
odpowiedzialność. 

9. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do: 

1) instalowania i wymiany w zakupionych urządzeniach standardowych kart i urządzeń  
(np. modemów, sterowników sieci, dysków) zgodnie z zasadami sztuki przez wykwalifikowany 
personel Zamawiającego; 

2) przenoszenia urządzeń pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego. 

10. Wszystkie nośniki danych (dysk twardy), w przypadku awarii dysków lub sprzętu zawierającego 
nośniki danych, pozostają u Zamawiającego. Urządzenia lub ich części pozostałe po naprawie, 
pozostają własnością Zamawiającego. 

§ 7 
GWARANCJA I RĘKOJMIA NA SYSTEM 

1. Wykonawca udziela na dostarczony system ……..miesięcy gwarancji oraz rękojmi na poprawne 
działanie systemu, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest 
okresowi gwarancji. 

2. W ramach opieki serwisowej Wykonawca zapewni dostępność konsultantów w zakresie 
poszczególnych komponentów systemu przez cały okres obowiązywania gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancyjnym we 
wszystkie dni robocze dla IPN.  

4. Usunięcie Problemu w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie 
koszty związane z usunięciem Problemu, w szczególności koszty serwisu i naprawy, obciążają 
Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności wszystkich elementów Systemu dla 
pracowników IPN przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od 
pracy. 

6. Problem - oznacza problem wynikający w działaniu systemu i charakteryzuje się odmiennym od 
opisanego w dokumentacji powykonawczej,  wraz z późniejszymi zmianami,   dostarczonej wraz z 
Systemem,  działaniem Systemu. 

7. Kategoria Problemu w zakresie Usług technicznych - oznacza poziom ważności Problemu i określana 
jest przez IPN w czasie zgłaszania problemu według charakterystyki przedstawionej poniżej: 
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Kategoria = 1 
Błąd krytyczny - nastąpiło przerwanie pracy Systemu, przejawiające się całkowitym 
brakiem dostępności Systemu, brakiem możliwości korzystania z jego kluczowej 
funkcjonalności lub nieakceptowalnym obniżeniem wydajności pracy Systemu; 

Kategoria = 2 
Błąd ważny – ograniczenia, wynikające z niedostępności istotnych funkcjonalności 
Systemu lub odczuwalnego pogorszenia parametrów usługi, mające wpływ na pojedynczą 
lokalizację, jednostkę organizacyjną,  grupę użytkowników lub krytycznego użytkownika. 

Kategoria = 3 
Usterka - niewielkie ograniczenia, wynikające z niedostępności mało istotnych 
funkcjonalności Systemu lub nieznacznego pogorszenia parametrów usługi, mające wpływ 
co najwyżej na grupę użytkowników lub krytycznego użytkownika. 

8. Podstawowy okres dostępności - oznacza godziny pracy od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 
16:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. Pełny okres dostępności - oznacza godziny pracy w następującym wymiarze: 24 godziny na dobę, 
siedem dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy. 

10. Zespół Wsparcia - oznacza grupę specjalistów Wykonawcy, niezbędnych zdaniem Wykonawcy, do 
zapewnienia Usług  określonych w Umowie. 

11. Poziom świadczenia Usług - oznacza zobowiązanie Wykonawcy do dotrzymania poniżej 
przedstawionych parametrów czasowych w przypadku Problemów dotyczących Systemu: 

Kategoria problemu Czas reakcji 
Wymagany Czas 

rozwiązania  

1 2 h 8 h 

2 8 h 24 h 

3 8 h 56 h 

12. Czas reakcji - oznacza czas, jaki upłynął pomiędzy wysłaniem zgłoszenia do Wykonawcy a pierwszym 
kontaktem inżyniera Wykonawcy z IPN, związanym z tym zgłoszeniem. 

13. Czas rozwiązania - dotyczy Rozwiązania końcowego lub Obejścia Problemu i jest liczony zegarowo, 
od momentu zgłoszenia w przypadku zgłoszenia w Podstawowym Okresie Dostępności. W przypadku 
zgłoszenia poza Podstawowym Okresem Dostępności liczony jest zegarowo poczynając od początku 
pierwszego następnego Podstawowego Okresu Dostępności. Czas ten przestaje być liczony z chwilą 
dostarczenia Rozwiązania końcowego lub Obejścia Problemu, jednakże Rozwiązanie końcowe, po 
zastosowaniu Obejścia Problemu, musi być dostarczone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
przyjęcia zgłoszenia, a jego skuteczność potwierdzona przez IPN.  

14. Rozwiązanie końcowe - oznacza usunięcie Problemu poprzez dostarczenie poprawki, pakietu 
poprawek lub innej aktualizacji Systemu.  

15. Obejście Problemu - oznacza rozwiązanie Problemu, które może być realizowane poprzez zmianę 
parametrów Systemu, rekomendację modyfikacji procesu przetwarzania danych, rekomendację 
modyfikacji sprzętowo-programowej, rekomendację modyfikacji infrastruktury wykorzystywanej przez 
Aplikację lub inne rekomendacje, prowadzące do zmiany Kategorii Problemu na niższy bądź do 
Rozwiązania końcowego. Zastosowanie Obejścia Problemu nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku 
dostarczenia Rozwiązania końcowego w późniejszym terminie nie dłuższym jednak niż do 30 dni 
kalendarzowych od daty przyjęcia zgłoszenia. 

16. System – oznacza System Storage’u Obiektowego dostarczony Zamawiającemu na podstawie 
niniejszej Umowy  przez Wykonawcę. 

 § 8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury, którą Wykonawca wystawi po 
dokonaniu protokolarnie potwierdzonego odbioru Systemu, na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

2. Wykonawca dostarczy fakturę do Centrali Zamawiającego przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie. Faktura, 
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do której nie będzie dołączony odpowiedni i kompletnie wypełniony i podpisany przez Zamawiającego 
protokół odbioru końcowego nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie odesłana 
Wykonawcy do uzupełnienia. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego 
nie będzie stanowić podstawy do naliczania odsetek ustawowych, ani nie będzie traktowany jako 
pozostawanie przez niego w zwłoce. 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

§ 9 
REALIZACJA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej oraz dysponuje 
niezbędnym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalającym na zgodne z Umową i 
wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zrealizowanie przedmiotu 
Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie ze 
złożoną ofertą, zasadami najnowszej wiedzy technicznej oraz projektowania systemów 
teleinformatycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - tak, aby efektem było osiągnięcie 
pełnej funkcjonalności i zakładanych parametrów Systemu w przewidzianych Umową terminach. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązki związane z realizacją Umowy i zobowiązuje się je 
stosować. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zarządzania realizacją prac zgodnie ze zdefiniowaną metodyką 
zarządzania projektami. 

5. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie 
niezbędne prawa do narzędzi, którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu na jego wniosek wszelkich informacji 
dotyczących przebiegu prac i umożliwienia mu kontroli zaawansowania i wyników prac. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których 
wykonuje Umowę, jak za własne działania i zaniechania. 

§ 10 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że system, jak również wszelkie utwory powstałe w wyniku wykonywania lub 
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej lub 
dóbr osobistych innych osób lub podmiotów, w szczególności osobistych i majątkowych praw 
autorskich oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami  osób trzecich. 
Wykonawca oświadcza, że elementy systemu, do których nie przysługują mu autorskie prawa 
majątkowe, są wykorzystywane przez Wykonawcę na zasadach licencji. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do utworów, powstałych w wyniku wykonywania lub w związku z 
wykonywaniem niniejszej Umowy. Majątkowe prawa autorskie zostają przekazane na wszelkich 
polach eksploatacji znanych w dniu podpisania Umowy, a w szczególności: 

1) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub 
czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii 
oraz dowolnego korzystania z tych kopii; 

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; 

3) zwielokrotniania kodu źródłowego, dostosowania go do potrzeb Zamawiającego, zmiany lub 
tłumaczenia jego formy, włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w 
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania 
(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków 
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dopuszczalności tych czynności, w szczególności w celu wykorzystania dla celów współdziałania z 
programami komputerowymi lub rozwijania systemu; 

4) tworzenia wersji rozwojowych i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany); 

5) utrwalania  na dowolnym nośniku informacji; 

6) publicznego odtwarzania dowolną techniką; 

7) rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i informatycznych w tym sieci 
internetowych, użyczenia lub najmu; 

8) przekształcania formatu pierwotnego na dowolny inny format.   

Czynności te mogą być dokonywane przez Zamawiającego lub inną osobę działającą na jego rzecz.    

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej licencji lub sublicencji do 
utworów, które nie powstały w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem niniejszej 
Umowy oraz dokumentacji, dla nieograniczonej liczby użytkowników, nieograniczonej co do miejsca 
korzystania, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu podpisania Umowy, a w szczególności: 

1) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub 
czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii 
oraz dowolnego korzystania z tych kopii; 

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; 

3) utrwalania na dowolnym nośniku informacji; 

4) publicznego odtwarzania dowolną techniką; 

5) rozpowszechniania w sieci zamkniętej Zamawiającego; 

6) przekształcania formatu pierwotnego na dowolny inny format.   

Czynności te mogą być dokonywane przez Zamawiającego lub inną osobę działającą na jego rzecz. 

4. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2, jak również licencje o których mowa w ust. 3, 
przeniesione zostają na Zamawiającego z chwilą wydania Zamawiającemu danego utworu. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał z prawa do wypowiedzenia Umowy w zakresie praw 
autorskich o których mowa w §10, jak również że twórcy utworów wchodzących w skład systemu nie 
będą wykonywać wobec Zamawiającego jego następców prawnych i ich licencjobiorców autorskich 
praw osobistych. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do utworów systemu (o ile takie będą 
istniały) stanowiących przedmiot udzielenia licencji oraz nośniki, na których zapisane będą te utwory 
systemu wraz z wszelkimi instrumentami, w szczególności kluczami sprzętowymi, niezbędnymi do 
korzystania z tych utworów oraz niezbędną i kompletną dokumentację. Wykonawca zapewni nabycie 
przez Zamawiającego prawa własności do przekazanych kodów źródłowych, egzemplarzy nośników i 
dokumentacji utworów systemu, co powinno nastąpić na mocy Umowy z momentem ich wydania 
Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych 
czynności.  

7. W odniesieniu do utworów innych producentów składających się na system, jeżeli producent takich 
utworów standardowo udziela licencji na warunkach korzystniejszych od wskazanych  
w Umowie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dalsze licencje od producentów na 
warunkach korzystniejszych.  

8. W przypadku sprzeczności Umowy z warunkami udzielonej przez licencjodawcę licencji, 
rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że utwory wchodzące w skład systemu, na które udzielana jest licencja, 
będą posiadać kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do udzielenia licencji. 
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10. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia licencji do utworów 
wchodzących w skład systemu oraz dokumentacji na innych polach eksploatacji, niż określone w ust. 2 
Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni od doręczenia tego żądania 
Wykonawcy, zawrą Umowę o udzielenie licencji nieodpłatnie na tych polach eksploatacji na rzecz 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie i na warunkach takich, 
jak określone w niniejszej Umowie.     

11. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na: wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, do 
których przysługują mu autorskie prawa majątkowe, tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz 
pojedynczych fragmentów, korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w niniejszej Umowie, w tym m.in. prawo do korekty, oraz upoważnia Zamawiającego do 
zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich. 

12. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z systemu 
przez Zamawiającego, jego następców prawnych i ich licencjobiorców narusza prawa własności 
intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich 
roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 
w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym 
przeciwko Zamawiającemu lub klientowi Zamawiającego 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 pozwanej oraz pokryje 
wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego, jego 
następców prawnych lub ich licencjobiorców. 

§ 11 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitej wartości 
umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 2, co stanowi kwotę ………………….. zł (słownie: 
………………………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie ………….. Zmiana formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana formy 
zabezpieczenia Umowy może być dokonana za zgodą Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, a 30% tej sumy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w niniejszym paragrafie.  

2. Strony ustalają prawo Zamawiającego do naliczenia następujących kar umownych:  

1) 20 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2, z tytułu odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;  

2) 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.2, w przypadku przekroczenia 
terminów realizacji Umowy o których mowa w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2,  w przypadku gdy okres 
niedostępności systemu dla jego użytkowników w wyniku awarii przekroczy łącznie 8 (osiem) 
godzin w miesiącu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii; 

4) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2, za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia, w przypadku gdy czas usunięcia Problemu przekroczy właściwy dla wybranej przez 
Zamawiającego Kategorii Problemu Czas Rozwiązania, który został określony w § 7; 
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5) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w 
niedostarczeniu harmonogramu w terminie określonym w § 3 ust. 3; 

6) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w 
niedotrzymaniu terminów określonych w harmonogramie. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia bądź zatrzymanego 
Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 2, nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu 
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wykluczają się wzajemnie.  

6. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 2.  

§ 13 
WARUNKI WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

2) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte  
w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne; 

4) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od dnia jej 
zawarcia. 

5) niedostarczenia harmonogramu po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego. 

6) w przypadku niezrealizowania umowy w terminie określonym w  § 2 ust. 1. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku: 

1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy  
i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego 
wykonania; 

2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny  
z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie 
przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy; 

3) trzykrotnego zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę systemu i stwierdzenia niezgodności 
dostarczonego systemu z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu okoliczności z ust. 1 i 2. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i 
zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty jej wypowiedzenia, o ile będzie to 
możliwe w danych okolicznościach przy udziale drugiej strony, zostanie sporządzony protokół 
inwentaryzacji wykonanych usług i dostaw, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień wypowiedzenia 
Umowy. 

§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w  art. 144 
ustawy Pzp, a ponadto w następujących okolicznościach: 
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1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, niepowodujących 
zmiany przedmiotu zamówienia, 

2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w 
zakresie modelu/typu sprzętu/oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji lub braku 
dostępności na rynku pod warunkiem że sprzęt /oprogramowanie będzie posiadał parametry nie 
gorsze od oferowanego modelu/ typu sprzętu/ oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia 
ceny.  

§ 15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy Prawa zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym w dacie 
wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego i Kodeksu Cywilnego.  

2. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne, niezgodne z 
prawem lub nie mające mocy wiążącej w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienia uważa się za 
wyodrębnione od pozostałych postanowień Umowy, które pozostają w mocy w możliwie najszerszym 
zakresie dopuszczalnym przez prawo. W takim przypadku strony podejmą niezwłocznie wszelkie 
działania aby cel wynikający z tych postanowień został osiągnięty. 

3. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory pomiędzy nimi powstałe w związku z realizacją niniejszej 
Umowy były rozstrzygane polubownie. Gdyby jednak starania te nie przyniosły rozstrzygnięcia w 
ciągu trzydziestu (30) dni od dnia ich rozpoczęcia - Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej 
uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich 
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w szczególności  
o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych 
istotnych zdarzeniach, w szczególności o złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości.  

6. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności powstałych w wyniku wykonania Umowy, tylko 
za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Zamawiający, o ile będzie to możliwe w danej lokalizacji, zapewni pracownikom Wykonawcy 
wykonującym zadania w lokalizacjach Zamawiającego warunki pracy zgodne z przepisami BHP i o 
ochronie przeciwpożarowej. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Opis przedmiotu zamówienia  

3) Wzór protokołu dostawy systemu, 

4) Wzór protokołu przeglądu konserwacyjnego Systemu, 

5) Wzór protokołu końcowego odbioru Umowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Warszawa , dnia …………………….. 

 

 
 

Umowa numer … 
  

[logo Dostawcy] 

Protokół dostawy Systemu 

1. Data dostawy  

2. Numer i data Umowy  

3. Nazwa Umowy  

4. Przedmiot odbioru 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:  
 …(urządzenie o nazwie: nazwa modelu i numerze 

seryjnym: numer seryjny, zostało wyprodukowane dnia: 
data produkcji urządzania), 

 …(urządzenie o nazwie: nazwa modelu i numerze 
seryjnym: numer seryjny, zostało wyprodukowane dnia: 
data produkcji urządzania), 

 …(urządzenie o nazwie: nazwa modelu i numerze 
seryjnym: numer seryjny, zostało wyprodukowane dnia: 
data produkcji urządzania), 

 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przekazanych urządzeń 

1. Urządzenia wymienione w niniejszym protokole wraz z ich licencjami są wolne od wad 
fizycznych i prawnych. 

2. Urządzenia wymienione w niniejszym protokole zostały dostarczone Zamawiającemu w 
oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 

3. Wykonawca posiada prawo do dysponowania oprogramowaniem dostarczonym wraz z 
urządzeniami.  

4. Wykonawca wraz z urządzeniami przekazał/nie przekazał* dokument/y potwierdzający/e 
gwarancje na urządzenia (karty gwarancyjne w ilości sztuk….).  

5. Wykonawca wraz z urządzeniami przekazał/nie przekazał* dokument/y potwierdzający/e 
udzielenie/przekazanie bezterminowej licencji na oprogramowanie (dokumenty licencyjne w 
ilości sztuk….).  

6. Wykonawca wraz z urządzeniami przekazał/nie przekazał* dokumentację techniczną 
rozwiązania (powdrożeniową) oraz projekt instalacji i konfiguracji urządzeń oraz 
oprogramowania.  

7. Wykonawca wykonał instalację i konfigurację oraz przeszkolił pracowników 
Zamawiającego/nie wykonał instalacji i konfiguracji oraz nie przeszkolił pracowników 
Zamawiającego* zgodnie z  przedmiotem Umowy (tj. w zakresie urządzeń i oprogramowania). 

*niepotrzebne skreślić  
 

Oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru 
Przedstawiciele Zamawiającego przyjęli z zastrzeżeniem/przyjęli bez zastrzeżeń* wykonanie 
wymienionych wyżej elementów składających się na dostawę oraz instalację i konfigurację urządzeń 
oraz oprogramowania oraz szkoleń będących przedmiotem Umowy/nie przyjęli* wykonania 
wymienionych wyżej elementów składających się na dostawę oraz instalację i konfigurację urządzeń i 
oprogramowania oraz szkoleń będących przedmiotem Umowy ze względu na:…. 

Komentarz w przypadku  
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zastrzeżeń do odbioru: 

*niepotrzebne skreślić  
 
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla …, a drugi dla 
Instytutu Pamięci Narodowej 
 

Przyjmujący ze strony Instytutu Pamięci Narodowej  – ….. 

Data Podpis 

 

[imię, nazwisko, podpis/pieczątka] 

 

Przekazujący ze strony Wykonawcy – …... 

Data Podpis 

 

[imię, nazwisko, podpis/pieczątka] 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 
 

 
 

Umowa numer … 
  

[logo Dostawcy] 
Protokół z przeprowadzenia przeglądu 

konserwacyjnego Systemu 

1. Data dostawy  

2. Numer i data Umowy  

3. Nazwa Umowy  

4. Przedmiot odbioru prac 

Wykonawca dokonał przeglądu konserwacyjnego Systemu 
Zamawiającego. Załącznikiem do niniejszego protokołu jest 
dokument zawierający opis przedmiotu przeglądu wraz z 
oświadczeniem serwisanta o stanie przedmiotu przeglądu, w 
którym szczegółowo opisano wyniki przeprowadzonych prac 
konserwacyjnych. 

 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przeglądu konserwacyjnego Systemu Zamawiającego 

Przegląd konserwacyjny Systemu Zamawiającego, który miał miejsce (data i godzina rozpoczęcia 
przeglądu), obejmował weryfikację działania: 
1 Systemów i konfiguracji*, 
2 Poziomu dostępności*, 
3 Warunków eksploatacyjnych*. 
 
W rezultacie przeprowadzonego przeglądu podjęto następujące działania: 
1 … 
*niepotrzebne skreślić  
 

Oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru 
Przedstawiciele Zamawiającego przyjęli z zastrzeżeniem/przyjęli bez zastrzeżeń* wykonanie 
wymienionych wyżej elementów składających się na przegląd konserwacyjny Systemu 
Zamawiającego będącego przedmiotem Umowy/nie przyjęli* wykonania wymienionych wyżej 
elementów składających się na na przegląd konserwacyjny Systemu Zamawiającego będącego 
przedmiotem Umowy ze względu na:…. 
Komentarz w przypadku 
zastrzeżeń do odbioru: 

 

*niepotrzebne skreślić  
 
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla …, a drugi dla 
Instytutu Pamięci Narodowej 
 

Przyjmujący ze strony Instytutu Pamięci Narodowej  – ….. 

Data Podpis 

 

[imię, nazwisko, podpis/pieczątka] 
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Przekazujący ze strony Wykonawcy – …... 

Data Podpis 

 

[imię, nazwisko, podpis/pieczątka] 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 

 
 

Umowa numer … 
  

[logo Dostawcy] 

Protokół końcowy odbioru Umowy 

1. Data dostawy  

2. Numer i data Umowy  

3. Nazwa Umowy  

4. Przedmiot odbioru 

Zakres przekazanych urządzeń wraz z oprogramowaniem i 
dokumentacją (w tym dokumentacją techniczną, konfiguracyją, 
kartami garancji i dokuemntami licencyjnymi) zostały 
szczegółowo wymienione i opisane w Protokole dostawy 
Sprzętu sporządzonym dnia… do niniejszej Umowy.  
 
Załącznikami do niniejszego Protokołu końcowego odbioru 
Umowy są: 

 Protokół dostawy z dnia…, 
 Protokoły z przeprowadzenia przeglądów 

konserwacyjnych Systemu w liczbie….. 
 

 
Oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru 

Przedstawiciele Zamawiającego przyjęli z zastrzeżeniem/przyjęli bez zastrzeżeń* wykonanie 
wymienionych wyżej elementów będących przedmiotem Umowy/nie przyjęli* wykonania 
wymienionych wyżej elementów będących przedmiotem Umowy ze względu na:…. 
Komentarz w przypadku 
zastrzeżeń do odbioru: 

 

 
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla …, a drugi dla 
Instytutu Pamięci Narodowej 
 

Przyjmujący ze strony Instytutu Pamięci Narodowej  – ….. 

Data Podpis 

 

[imię, nazwisko, podpis/pieczątka] 

 

Przekazujący ze strony Wykonawcy – …... 

Data Podpis 

 

[imię, nazwisko, podpis/pieczątka] 

 


