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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 144 000 euro na 

„Usługę transmisji danych dla sieci  

rozległej IPN”  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.52.40.00-2 

ZAMAWIAJĄCY: 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ  

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

UL. WOŁOSKA 7 

02-675 WARSZAWA 

Akceptuję: 
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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-14/19. 

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 (tekst jedn. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

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

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji danych na zasadach i o parametrach 

opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

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

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia  w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 

31.01.2022 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 ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

(art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp) 

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

1)  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności : 

a) wykażą się odpowiednimi zdolnościami zawodowymi, tj. wykonaniem lub 

wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch 

usług transmisji danych, z których każda usługa o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 

PLN brutto.  

b) wykażą się odpowiednimi uprawnieniami tj. posiadają zaświadczenie Prezesa UKE  

o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 

2245, 2354, ze zm.). 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

http://www.ipn.gov.pl/
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art. 24 ust. 1 Pzp. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje 

zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdz. VIII SIWZ. Z treści 

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie 

warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 

5 pkt 8 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 

24 ust. 8 Pzp. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19  Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

7. 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. 

8. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 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 zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: 

1) wykazu usług wykonanych, o których mowa w rozdz. VII ust 1 pkt 1 lit. a), w okresie ostatnich 

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

krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów 

na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie 

(wg załącznika nr 5 do SIWZ).  

Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
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wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmioty, na rzecz którego uslugi były wykonane a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2) zaświadczenia wydanego przez Prezesa UKE o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354, ze zm.). 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik 

nr 1 do SIWZ) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne  

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  

4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o niepodleganiu wykluczeniu podwykonawców  

w dokumencie, o którym mowa w ust.  3. 

5. Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego muszą być przedstawione 

w formie oryginałów, przy czym dowody na potwierdzenie należytego wykonania usług oraz 

zaświadczenie wydane przez Prezesa UKE o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem. 

6. 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 podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.  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. 

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę co najmniej dwóch (2) osób, które będą wykonywać czynności związane  

z realizacją niniejszego zamówienia tj. przyjmowanie zgłoszeń o awarii lub problemie w sieci  

w ramach Call Center. 

9. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, Wykonawca 

powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby, o których mowa w ust. 8, będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

10.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany 

będzie przedłożyć do wglądu część A i B dokumentu RCA dla osób, o których mowa w ust. 8. 

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

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

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
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Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

IX. 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 faxu oraz maila. Numer faxu Zamawiającego: (22) 581-88-14.  

Adres mailowy: wzp@ipn.gov.pl   

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

przekazanego faksem lub mailem. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym były 

opatrzone numerem sprawy: BAG-14/19. 

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: Joanna Wasylczuk.  

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

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł brutto  (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych). 

2. 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. z 2014 

r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca 

terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.  

3. 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. 

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 

w oryginale w pokoju nr 410 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.  

4. 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 

mailto:wzp@ipn.gov.pl
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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. 

5. Pozostałe informacje dotyczące wadium. 

 Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1, 1a  

i 2 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 Pzp. 

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

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 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. 

XII. 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 oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, 

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; 

8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej  
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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 2018 r., poz.419), 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  Pzp, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. VIII 

SIWZ ust. 3.  W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający 

ofertę mogą złożyć 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: 

„Usługa transmisji danych dla sieci rozległej  

IPN” 

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.05.2019 R. GODZ. 11:00 

8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

9) UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 

terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

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". 

XIII. 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 28.05.2019 r. godz. 10.00. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 

złożona po terminie. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy  

ul. Wołoskiej 7, pok. 223, w dniu 28.05.2019 r. godz. 11.00. 

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. 

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

1. Oferowane ceny jednostkowe brutto muszą wynikać z Formularza ofertowego (załącznik nr 1 

do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego  
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w rozdziale III SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ, w tym: zysk Wykonawcy, wymagane 

przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

2. Oferowane ceny jednostkowe brutto nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 

4. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  

5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach 

obcych. 

7. 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.  

8. Jeżeli Wykonawca złoży 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.  

XV. 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. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Kryterium Wagi % 

Cena łączna brutto (C) 60  

SLA dla Oddziałów i Delegatur IPN (S) 20  

Podniesienie przepustowości (P) 20  

 CENA ŁĄCZNA BRUTTO (C) 

liczba punktów za cenę łączną brutto ocenianej oferty będzie wyliczana według następującego 

wzoru:  

C = 
Cmin 

x 60  
Ci 

C – Liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena łączna brutto” 

Cmin – najniższa cena łączna brutto spośród ofert nieodrzuconych 
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Ci – cena łączna brutto oferty badanej 

 SLA dla ODDZIAŁÓW i DELEGATUR IPN (S)   

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie zaoferowanego w formularzu ofertowym 

maksymalnego czasu trwania awarii w pracy sieci w Oddziałach i Delegaturach IPN zlokalizowanych 

poza Warszawą. 

Zamawiający przyzna punkty jak poniżej: 

- 20 pkt - za czas trwania awarii w pracy sieci trwający do 4 godz., 

- 10 pkt - za czas trwania awarii w pracy sieci trwający do 6 godz., 

- 0 pkt - za czas trwania awarii w pracy sieci trwający do 8 godz. 

W przypadku zaoferowania czasu trwania awarii w pracy sieci nie przekraczającej 4 godziny, 

zamawiający przyzna 20 pkt. 

UWAGA: liczba punktów przypisana jest odpowiednio waga procentowa tj. 20 pkt = 20% 

 

 PODNIESIENIE PRZEPUSTOWOŚCI (P) 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego zaoferowanego w formularzu 

ofertowym podniesienia przepustowości łącza dla każdej lokalizacji o min. 20 Mbit/s. 

Zamawiający przyzna punkty jak poniżej: 

- 20 pkt- w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę podniesienia przepustowości łącza dla 

każdej lokalizacji o min.20 Mbit/s. 

- 0 pkt- w przypadku nie zaoferowania przez Wykonawcę podniesienia przepustowości łącza 

dla każdej lokalizacji o min.20 Mbit/s. 

 

UWAGA: liczba punktów przypisana jest odpowiednio waga procentowa tj. 20 pkt = 20% 

 SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

Suma punktów = C + S + P 

C – liczna otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto” 

S - liczba otrzymanych punktów za kryterium „SLA dla Oddziałów i Delegatur IPN.”  

P - liczna otrzymanych punktów za kryterium „Podniesienie przepustowości” 

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 trzy 

kryteria łącznie (suma punków: C +S+ P). 

XVI. 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. 
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2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 

w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki 

do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 

ust. 1 Pzp. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej 

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, 

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 musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, zapewniające płatność na rzecz 

Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, 

muszą 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. oraz musi obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji 

i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji lub poręczenia. 

  Wypłata z gwarancji 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 oraz roszczeń z tytułu 

rękojmi. 

5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 100% sumy 

zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Wykonawca zobowiązuje 

się do zachowania jego ważności  przez cały czas trwania umowy.   

XVIII. 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 6 do SIWZ).   

XIX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp,                         

w szczególności: 
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1) w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

3) w sytuacji określonej w § 4 ust. 9 i 10 11załącznika nr 6 do SIWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy ponadto w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

XX. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6do SIWZ. 

XXI. 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 Pzp. 

XXII. INNE  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  (art. 36 ust. 2 pkt  2, 3, 7, 8 Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu oraz zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

XXIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa  

w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający żąda od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

XXIV. ZAŁACZNIKI DO SIWZ 

1. Załączniki nr 1 - wzór formularza ofertowego. 

2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

4. Załączniki nr 4 - opis przedmiotu zamówienia, 

5. Załączniki nr 5 - wzór wykazu usług, 

6. Załączniki nr 6 - wzór umowy, 

7. Załącznik nr 7– klauzula informacyjna. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

(Załącznik nr 2 do umowy) 

…………………………………………………… 

                     (pieczęć Wykonawcy) 

 

OFERTA 
(FORMU LAR Z  OFER TOW Y)  

 

WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................... 

Adres siedziby:............................................................................................................................................. 

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

Telefon: ........................................................................................................................................................ 

Fax: ...............................................................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ......................................................................................................  

(Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. e-mail) 

NIP: .................................................................. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ- 

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU    

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa   

Składamy ofertę na: 

Usługę transmisji danych dla sieci rozległej  

IPN 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

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

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, za poszczególne ceny jednostkowe brutto: 
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Lp. Lokalizacja 

Opłata 

miesięczna 

brutto (zł) 

 

Ilość 

miesięcy 

 

Łączna opłata brutto 

za świadczenie usługi  

w danej lokalizacji (zł) 

(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

1* 

Centrala IPN, 

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

 24   

2 

Oddział Warszawa,  

ul. Strzelecka 8,  

05-077 Warszawa 

 24  

3 

Archiwum IPN,  

ul. Kłobucka 21,  

02-699 Warszawa 

 24  

4 

Oddział Warszawa,  

ul. Pl. Krasińskich 2/4/6,  

00-207 Warszawa 

 24  

5 

Oddział Warszawa,  

ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa 

 24  

6 

Centrala IPN,  

ul. Marszałkowska 21/25,  

00-628 Warszawa 

 24  

7 

Oddział Białystok,  

ul. Warsztatowa 1a,  

15-637 Białystok 

 24  

8 

Delegatura Olsztyn,  

ul. Jagiellońska 46,  

10-273 Olsztyn 

 24  

9 

Oddział Gdańsk,  

Al. Grunwaldzka 214-216,  

80-266 Gdańsk 

 24  

10 

Delegatura Bydgoszcz,  

ul. Grudziądzka 9-15,  

85-130 Bydgoszcz 

 24  

11 

Oddział Katowice,  

ul. Józefowska 102,  

40-145 Katowice 

 24  

12 

Oddział Katowice 

ul. Św. Jana 10, 

40-012 Katowice 

 24  

13 

Delegatura Bielsku-Białej 

ul. Piastowska 40, 

43-300 Bielsko-Biała 

 24  

14 

Delegatura Częstochowie 

ul. Sobieskiego 7, 

42-200 Częstochowa 

 24  

15 

Oddział Kraków,  

ul. Reformacka 3,  

31-012 Kraków 

 24  
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Lp. Lokalizacja 

Opłata 

miesięczna 

brutto (zł) 

 

Ilość 

miesięcy 

 

Łączna opłata brutto 

za świadczenie usługi  

w danej lokalizacji (zł) 

(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

16 

Oddział Kraków,  

ul. Skulimowskiego 1, 

32-020 Wieliczka 

 24  

17 

Oddział Kraków,  

ul. Dunajewskiego 8,  

31-133 Kraków 

 24  

18 

Delegatura Kielce,  

Al. Na Stadion 1,  

25-127 Kielce 

 24  

19 

Oddział Lublin,  

ul. Wodopojna 2,  

20-086 Lublin 

 24  

20 

Delegatura Radom,  

ul. Żeromskiego 53,  

26-600 Radom 

 24  

21 

Oddział Łódź,  

ul. Elizy Orzeszkowej 31/35,  

91-479 Łódź 

 24  

22 

Oddział Łódź,  

ul. Piotrkowska 149,  

90-440 Łódź 

 24  

23 

Oddział Łódź,  

ul. Sienkiewicza 85/87,  

90-057 Łódź 

 24  

24 

Oddział Poznań,  

ul. Rolna 45a,  

61-487 Poznań 

 24  

25 

Oddział Zielona Góra 

al. Wojska Polskiego 9 

65-077 Zielona Góra 

 24  

26 

Oddział Rzeszów,  

ul. Słowackiego 18,  

35-060 Rzeszów 

 24  

27 

Oddział Szczecin,  

ul. K. Janickiego 30,  

71-270 Szczecin 

 24  

28** 

Oddział Szczecin,  

al. Wojska Polskiego 7, 

70-470 Szczecin 

 24  

29 

Delegatura Koszalin,  

ul. Gen Andersa 34 

75-626 Koszalin 

 24  

30 

Delegatura Gorzów Wielkopolski, 

ul. Jagiellończyka 4 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 24  

31 

Oddział Wrocław,  

ul. Sołtysowicka 21a,  

51-168 Wrocław 

 24  
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Lp. Lokalizacja 

Opłata 

miesięczna 

brutto (zł) 

 

Ilość 

miesięcy 

 

Łączna opłata brutto 

za świadczenie usługi  

w danej lokalizacji (zł) 

(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

32 

Oddział Wrocław,  

ul. Jana Długosza 48,  

51-117 Wrocław 

 24  

33 

Delegatura Opole  

ul. Piastowska 17,  

45-052 Opole 

 24  

CENA ŁĄCZNA BRUTTO   

OFERUJEMY:  

- maksymalny czas trwania awarii w pracy sieci w Oddziałach i Delegaturach IPN 

w lokalizacjach poza Warszawą będzie trwał nie dłużej niż ………godz. 

- podniesienie przepustowości łącza dla każdej lokalizacji o min.20 Mbit/s.:  

TAK / NIE * 

OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

3. Jestem / nie jestem*  Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

4. Minimum 2 osoby wykonujące czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia tj. 

przyjmowanie zgłoszeń o awarii lub problemie w ramach „Call Center” będą zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. 

5. Zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcom: (*) niepotrzebne skreślić 

 

Poz. 
Część zamówienia jaka zostanie powierzona 

podwykonawcom 

Wartość brutto w PLN 

 lub  

procentowa (%) część zamówienia 

1.   

2.   

3.   

6. Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ  

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

7. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:  

..………….……………......…….... tel. ........................……, e-mail: ……………………………….. 

8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………… 
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9. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: 

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

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

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

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* - niepotrzebne skreślić 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym 

status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 

ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986). 

 

 

reprezentując  Wykonawcę ( nazwa Wykonawcy)……………………………………………. 

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Usługę transmisji danych dla sieci rozległej  

IPN 

 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

      -   spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SIWZ. 

lub  

- **) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SIWZ polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………….........., w następującym 

zakresie ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

.............................................................. dnia ...................................... 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 

reprezentując  Wykonawcę ( nazwa Wykonawcy)/ oraz podmiot trzeci ( nazwa Podmiotu 

trzeciego)/oraz podwykonawcę (nazwa Podwykonawcy)* 

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

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Usługę transmisji danych dla sieci rozległej  

IPN 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

 

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

................................................ dnia .................................                 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

**) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                                      

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

*właściwe podkreślić 

**niepotrzebne skreślić 

 

................................................ dnia ................................. 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
(Załącznik nr 1 do umowy) 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

  

SPIS TREŚCI 

  

I. SKRÓTY UŻYWANE W DOKUMENCIE 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. Podstawowe definicje - specyfikacja parametrów technicznych sieci Intranet 

B. Sposób świadczenia usług teleinformatycznych 

C. Zasada konfiguracji sieci Intranet 

D. Wymagania przepływności sieci 

E. Wymagania dotyczące punktu dostępu 

F. Bezpieczeństwo sieci 

G. Wymagane parametry jakościowe SLA 

H. Pozostałe wymagania 

IV. ZESTAWIENIE OŚRODKÓW PODŁĄCZONYCH DO SIECI WAN IPN 

V. ZESTAWIENIE OSÓB KONTAKTOWYCH DLA LOKALIZACJI SIECI WAN IPN 

I. SKRÓTY UŻYWANE W DOKUMENCIE 

 A. IPN - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu 

B. LAN - lokalna sieć komputerowa, 

C. WAN - teleinformatyczna sieć rozległa, 

D. TCP/IP - protokół transmisji danych obowiązujący w sieci Internet, 

E. SLA – uzgodniony poziom jakości usług. 
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. Wstęp 

1. Dokument zawiera opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług transmisji danych na 

potrzeby sieci WAN IPN.  

2. Opis jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia,  w użytkowanych przez IPN nieruchomościach wskazanych  w tabeli nr 1,  

w szczególności do: opracowania stosownej dokumentacji technicznej, dokonania uzgodnień z 

zarządcą/właścicielem budynku oraz zawarcia stosownych umów dzierżawy kanalizacji kablowych, 

bądź części wspólnych nieruchomości. 

 

B.Stan istniejący: 

1.W chwili obecnej sieć korporacyjna IPN - WAN, w topologii gwiazdy, jest utworzona w oparciu 

o sieć IP-VPN. Ruch z oddziałów koncentrowany jest w Centrali.  

2.Centrala jest wyposażona w router Cisco ASR1001-X (1NG) (wersja IOS: Cisco IOS XE Software, 

Version 03.17.03.S, Cisco IOS Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 

15.6(1)S3), jeden interfejs Ethernet RJ-45, GigabitEthernet jest do dyspozycji Wykonawcy do 

realizacji zadania), a oddziały w routery CISCO ISR4331/K9 (1RU) (wersja IOS: Cisco IOS XE 

Software, Version 03.16.04b.S, (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 
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15.5(3)S4b) lub CISCO1921/K9 rsja IOS: C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 

15.5(3)M), jeden interfejs Ethernet RJ-45 jest do dyspozycji Wykonawcy. 

3.Pomiędzy routerem koncentrującym w Centrali a routerami w oddziałach są wykreowane 

niezależne kanały komunikacyjne. 

4.Routery są własnością IPN. 

C.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych na potrzeby sieci WAN  

w następującym zakresie: 

1.Zapewnienie połączeń teleinformatycznych w sieci WAN w oparciu o transmisję protokołu IP. 

2.Skonfigurowanie parametrów urządzeń zakończenia łączy dostarczanych w ramach usługi dla 

potrzeb integracji z routerami Zamawiającego, zgodnie z jego wytycznymi. Wykonawca powinien 

współpracować z administratorami sieci w lokalizacjach. 

3.Eksploatacja łączy teletransmisyjnych w okresie obowiązywania umowy. 

4.Zapewnienie bezpieczeństwa łączy teletransmisyjnych (patrz pkt. III.F). 

5.Zapewnienie parametrów niezawodnościowych usług sieci (patrz pkt. III.G).  

 

III.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A.Podstawowe definicje - specyfikacja parametrów technicznych sieci Intranet 

1.Sieć WAN obejmuje łącza transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego. 

Odpowiedzialnością Wykonawcy jest dostarczenie usługi odbieranej przez Zamawiającego na 

portach brzegowych urządzeń aktywnych sieci WAN. 

2.Sieć WAN może wykorzystywać zarówno łącza transmisyjne w technologiach przełączania ramek 

lub komórek (Frame Relay, ATM), jak i prywatnej sieci IP, w której ruch IP na poziomie warstwy 

II modelu OSI jest odseparowany od ruchu innych klientów (np. technologia MPLS).  

B.Sposób świadczenia usług teleinformatycznych  

Świadczenie usług teleinformatycznych obejmuje kompleksowe usługi w zakresie: 

1.Zestawienia, uruchomienia i utrzymania sieci teletransmisyjnej w relacjach i o parametrach 

określonych w tabeli nr 1 w pkt. IV. 

2.Przeprowadzenia testów przepustowości sieci teletransmisyjnej w relacjach wymienionych 

w tabeli nr 1 w pkt. IV. Testowanie parametrów jakościowych przez Wykonawcę powinno nastąpić 

przed odbiorem technicznym. Raporty testowania powinny stanowić załącznik do protokołu odbioru 

technicznego. Testowanie przepustowości będzie polegało na komunikacji testowej, wg procedur 

zaproponowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym, w danej relacji między 

dwoma komputerami dołączonymi do sieci WAN (rysunek nr 1), które zapewnia Zamawiający.     

3.Zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych w sieci Wykonawcy w sposób 

uniemożliwiający dostęp do przesyłanych informacji przez osoby nieuprawnione oraz gwarancji 
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integralności i wierności przesyłanych danych. Techniczne rozwiązania zapewniające 

bezpieczeństwo danych w swojej sieci powinien dobrać Wykonawca. 

4.Wykonawca zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń problemów, awarii lub nieprawidłowej 

pracy sieci telefonicznie, faksem i pocztą elektroniczną. Przyjęcie zgłoszenia do realizacji 

Wykonawca potwierdza faxem na numer 022-581-87-57. 

 

Awaria – całkowity brak dostępności usługi transmisji danych lub co najmniej 0,5% utraty pakietów 

w czasie 1 minuty lub obniżenie przepustowości o 50% w czasie 60 minut co najmniej jednego łącza 

 

Problem w pracy sieci (wada, usterka) – każde obniżenie parametrów jakości połączenia co 

najmniej jednego łącza nie opisane w definicji awarii. 

C.Zasady konfiguracji sieci teletransmisyjnej 

1.Sieć WAN z protokołem IP jest to wydzielona logicznie sieć wirtualna. Powinna być oparta na 

protokole komunikacyjnym realizującym usługi połączeniowe (np. Frame Relay, ATM) lub 

prywatnej sieci IP, w której ruch IP na poziomie warstwy II modelu OSI będzie odseparowany od 

ruchu innych użytkowników i ruchu Internet w sieci operatora (np. MPLS). 

2.Nie dopuszcza się realizacji sieci teletransmisyjnej jako wykreowanej w sieci Internet operatora 

(np. IPSec, L2TP, PPTP i podobne). 

3.Urządzenie dostępowe operatora od strony klienta ma być zakończone interfejsem RJ-45 z 

protokołem Ethernet wg. tabeli 1 w pkt. IV. Wykonawca przekonfiguruje interfejsy brzegowe na 

routerach w oddziałach zgodnie ze swoją adresacją IP.   
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Niezbędne dane dostępowe do routerów Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy po 

podpisaniu umowy. Routery nie przechodzą w zarządzanie Wykonawcy. 

4.Awaria łącza dostępowego jednego ośrodka nie powinna oddziaływać na jakość komunikacji 

pozostałych ośrodków. 

D. Wymagania przepływności sieci 

1.Należy zapewnić następujące przepustowości gwarantowane w następujących relacjach, 

zamawiający wymaga aby były one nie mniejsze niż podane w tabeli nr 1 w pkt. IV. 

2.Wykonawca powinien zablokować ruch teleinformatyczny w relacjach innych niż podanych przez 

Zamawiającego w tabeli nr 1 w pkt. IV. 

 

 
Rysunek 1 Konfiguracja sieci  



25    

E.Wymagania dotyczące punktu dostępu 

1.Sieć teletransmisyjna powinna być zakończona punktem dostępu, który będzie zlokalizowany  

w szafie teleinformatycznej lub w pomieszczeniu serwerowni w lokalizacjach wymienionych w 

tabeli. Miejsce instalacji należy uzgodnić z administratorami sieci komputerowej w danej lokalizacji. 

F.Bezpieczeństwo sieci 

Dane przesyłane między punktami dostępu przez sieć operatora powinny być zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

G.Wymagane parametry jakościowe SLA 

1.Dostępność sieci wyrażona jest jako dopuszczalna ilość godzin awarii lub problemu  

w pracy sieci w danym miesiącu: 

a) awaria nie może być dłuższa niż 4 godziny dla lokalizacji w Warszawie, 

b) awaria nie może być dłuższa niż 8 godzin dla lokalizacji poza Warszawą, 

c) problem w pracy sieci nie może dłuższy niż 24 godziny dla wszystkich lokalizacji. 

 

2.Awaria lub problem w pracy sieci zaczyna się od momentu wysłania przez Zamawiającego lub 

działającego w jego imieniu użytkownika zgłoszenia o braku tej usługi, a kończy się w momencie 

jej przywrócenia. Zamawiający dopuszcza okna serwisowe poza godzinami pracy IPN. O takich 

pracach serwisowych Wykonawca winien poinformować Zamawiającego nie później niż 3 dni 

robocze przed podjęciem takich prac. Zamawiający może nie wyrazić zgody na takie prace, jeżeli  

w danym okresie konieczne jest zachowanie ciągłości pracy IPN, jednocześnie informując  

o najbliższym możliwym terminie prac. Uzgodnione przerwy serwisowe nie będą liczone jako 

przerwy w świadczeniu usługi opisane w punkcie G 1. 

3.Zgłaszanie awarii lub problemu możliwe będzie w następujący sposób: faksem lub telefonicznie. 

Zgłoszenie awarii lub problemu zostanie dokonane w formie faksu lub telefonicznie, albo na dwa 

możliwe sposoby. Wykonawca musi określić nr faksu i telefonu, na które należy zgłaszać awarie. Nr 

faksu i telefonu mogą być zmieniane przez Wykonawcę pod warunkiem zachowania formy pisemnej 

powiadomienia. Potwierdzenie wysłania faksu lub otrzymany nr zgłoszenia w przypadku infolinii 

jest uważane za dowód przyjęcia zgłoszenia o awarii przez Wykonawcę.  

4.W przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub problemu w wymaganym czasie Wykonawca 

powinien zastosować i eksploatować rozwiązanie zastępcze na własny koszt. 

H.Pozostałe wymagania 

1.Zamawiający wymaga aby łącza wyszczególnione w tabeli 1 w pkt. IV z wyjątkiem pkt 3 

(lokalizacja: Kłobucka 21) były symetryczne a przepustowość łącza nie może być podana jako suma 

przepustowości przychodzącej i wychodzącej. I tak np. łącza z wymaganą minimalną 

przepustowością 120Mbit/s przepustowość przychodząca powinna wynosić minimum 120Mbit/s  

i przepustowość wychodząca powinna wynosić minimum 120Mbit/s (łącze musi transmitować dane 

z prędkością 120Mbit/s w jednym kierunku i 120Mbit/s w stronę przeciwną w tym samym czasie) 

 i analogicznie dla łącza z wymaganą minimalną przepustowością 40Mbit/s. 

2.Zamawiający wymaga, aby łącze wyszczególnione w tabeli 1 pkt. 3 (lokalizacja: Kłobucka 1)  

w pkt IV było symetryczne a przepustowość łącza nie może być podana jako suma przepustowości 

przychodzącej i wychodzącej. Przepustowość przychodząca powinna wynosić minimum 10Gbit/s  

i przepustowość wychodząca powinna wynosić minimum 10Gbit/s (łącze musi transmitować dane  
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z prędkością 10Gbit/s w jednym kierunku i 10Gbit/s w stronę przeciwną w tym samym czasie. 

Zamawiający wymaga, aby łącze po obu stronach zakończone było interfejsem optycznym typu LC.  

3.Łącze wskazane w tabeli 1 pkt. 3 (lokalizacja Kłobucka 21) w pkt. IV stanowi osobne, pojedyncze 

połączenie typu punkt-punkt i nie będzie agregowane na tym samym interfejsie routera 

Zamawiającego co łącze opisane w tabeli 1 pkt. 1.  

4. Wykonawca będzie świadczył usługę transmisji danych IP z wykorzystaniem:  

a)własnej ogólnopolskiej światłowodowej sieci szkieletowej, 

b)własnych lub pozyskanych światłowodowych łączy dostępowych bez punktu styku z siecią 

Internet na całej długości,  

c)własnych urządzeń PE połączonych z końcowymi urządzeniami CE Zamawiającego,  

d)oddzielnych urządzeń PE w swojej lub Zamawiającego infrastrukturze telekomunikacyjnej 

obsługujących i przełączających odpowiednio łącze podstawowe i zapasowe, wyszczególnione 

w tabeli 1, pkt 1, pkt IV  

5.Zamawiający wymaga, aby wszystkie połączenia wyszczególnione w tabeli 1 w pkt IV, miedzy 

Centralą a Oddziałami było realizowane za pomocą łączy światłowodowych,  

6.Pomiary przepływności będą dokonywane w warstwie 7 modelu ISO/OSI za pomocą transferu 

pomiędzy komputerami w dwóch różnych lokalizacjach. Zamawiający uwzględni narzuty 

technologiczne związane z nagłówkami i szyfrowaniem transmisji. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przenoszenia lub rezygnacji (w trakcie trwania umowy)  

z usług transmisji danych dla poszczególnych lokalizacji wymienionych w cz. IV niniejszego 

dokumentu. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę  

o konieczności przeniesienia usługi lub o rezygnacji z niej z 90-dniowym wyprzedzeniem, 

Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia za planowane przeniesienie łącza 

wymienionego w pkt IV tabela 1. Wszystkie zaplanowane przez Zamawiającego sytuacje wiążące 

się z przenosinami lub rezygnacją z usługi zostały wymienione w cz. IV niniejszego dokumentu 

(tabela 1). 
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IV. ZESTAWIENIE POŁĄCZEŃ W SIECI WAN IPN 

Tabela 1. Wykaz lokalizacji 

L.p. Lokalizacja Połączenie z 
Minimalna gwarantowana 

przepustowość łącza 

1* 

Centrala IPN, 

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

Sieć operatora 

dwa Łącza podstawowe i 

zapasowe muszą być dostarczone 

dwiema różnymi drogami o 

przepustowościach 

gwarantujących sprawne 

działanie transmisji danych w 

całej sieci rozległej 

Zamawiającego. Zaterminowane 

na jednym interfejsie RJ-45 w 

routerze Zamawiającego 

2 

Oddział Warszawa,  

ul. Strzelecka 8,  

05-077 Warszawa 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

3 

Archiwum IPN, 

ul. Kłobucka 21,  

02-699 Warszawa 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

10 Gbit/s 

4 

Oddział Warszawa,  

ul. Pl. Krasińskich 2/4/6,  

00-207 Warszawa 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

5 

Oddział Warszawa,  

ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

6 

Centrala IPN,  

ul. Marszałkowska 21/25,  

00-628 Warszawa 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

7 

Oddział Białystok,  

ul. Warsztatowa 1a,  

15-637 Białystok 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

8 

Delegatura Olsztyn,  

ul. Jagiellońska 46,  

10-273 Olsztyn 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

9 

Oddział Gdańsk,  

Al. Grunwaldzka 214-216,  

80-266 Gdańsk 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

10 

Delegatura Bydgoszcz,  

ul. Grudziądzka 9-15,  

85-130 Bydgoszcz 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

11 

Oddział Katowice,  

ul. Józefowska 102,  

40-145 Katowice 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

12 

Oddział Katowice 

ul. Św. Jana 10, 

40-012 Katowice 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

13 

Delegatura Bielsku-Białej 

ul. Piastowska 40, 

43-300 Bielsko-Biała 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

14 

Delegatura Częstochowie 

ul. Sobieskiego 7, 

42-200 Częstochowa 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 
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L.p. Lokalizacja Połączenie z 
Minimalna gwarantowana 

przepustowość łącza 

15 

Oddział Kraków,  

ul. Reformacka 3,  

31-012 Kraków 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

16 

Oddział Kraków,  

ul. Skulimowskiego 1, 

32-020 Wieliczka 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

17 

Oddział Kraków, ul. 

Dunajewskiego 8,  

31-133 Kraków 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

18 

Delegatura Kielce,  

Al. Na Stadion 1,  

25-127 Kielce 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

19 

Oddział Lublin,  

ul. Wodopojna 2, 

20-086 Lublin 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

20 

Delegatura Radom,  

ul. Żeromskiego 53,  

26-600 Radom 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

21 

Oddział Łódź,  

ul. Elizy Orzeszkowej 31/35,  

91-479 Łódź 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

22 

Oddział Łódź,  

ul. Piotrkowska 149,  

90-440 Łódź 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

23 

Oddział Łódź,  

ul. Sienkiewicza 85/87,  

90-057 Łódź 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

24 

Oddział Poznań,  

ul. Rolna 45a,  

61-487 Poznań 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

25 

Oddział Zielona Góra 

al. Wojska Polskiego 9 

65-077 Zielona Góra 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

26 

Oddział Rzeszów,  

ul. Słowackiego 18,  

35-060 Rzeszów 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

27 

Oddział Szczecin,  

ul. K. Janickiego 30,  

71-270 Szczecin 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

28** 

Oddział Szczecin,  

al. Wojska Polskiego 7, 

70-470 Szczecin 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

29 

Delegatura Koszalin,  

ul. Gen Andersa 34 

75-626 Koszalin 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

30 

Delegatura Gorzów 

Wielkopolski, 

ul. Jagiellończyka 4 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

31 

Oddział Wrocław,  

ul. Sołtysowicka 21a,  

51-168 Wrocław 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 
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L.p. Lokalizacja Połączenie z 
Minimalna gwarantowana 

przepustowość łącza 

32 

Oddział Wrocław,  

ul. Jana Długosza 48,  

51-117 Wrocław 

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

120 Mbit/s 

33 

Delegatura Opole  

ul. Piastowska 17,  

45-052 Opole  

Centrala IPN,  

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

40 Mbit/s 

    *  przeprowadzka centrali do nowej lokalizacji ul. Postępu 18 

** możliwa zmiana adresu danej lokalizacji 

V. ZESTAWIENIE OSÓB KONTAKTOWYCH DLA LOKALIZACJI SIECI WAN IPN 

Tabela 2. Wykaz osób kontaktowych 

 

L.p. Lokalizacja 
Kontakt telefoniczny 

1 
Centrala IPN, 

ul. Wołoska 7,  

02-675 Warszawa 

(22) 581-87-47 

2 
Oddział Warszawa,  

ul. Strzelecka 8,  

05-077 Warszawa 

(22) 581 87 47 

(22) 581 85 84 

3 

Archiwum IPN,  

ul. Kłobucka 21,  

02-699 Warszawa 

(22) 581-89-36 

(22) 540-58-59 

4 
Oddział Warszawa,  

ul. Pl. Krasińskich 2/4/6,  

00-207 Warszawa 
(22) 860-70-30  

5 
Oddział Warszawa,  

ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa 
(22) 860-70-30   

6 
Centrala IPN,  

ul. Marszałkowska 21/25,  

00-628 Warszawa 

(22) 581-85-17 

7 
Oddział Białystok,  

ul. Warsztatowa 1a,  

15-637 Białystok 

(85) 664-57-09 

(85) 664-57-08 

8 
Delegatura Olsztyn,  

ul. Jagiellońska 46,  

10-273 Olsztyn 

(85) 664-57-09 

(85) 664-57-08 

9 
Oddział Gdańsk,  

Al. Grunwaldzka 214-216,  

80-266 Gdańsk 

(58) 511-92-00 

(58) 660-67-08 

10 
Delegatura Bydgoszcz,  

ul. Grudziądzka 9-15,  

85-130 Bydgoszcz 

(52) 325-95-21 

11 
Oddział Katowice,  

ul. Józefowska 102,  

40-145 Katowice 

(32) 207 01 31 

(32) 207 01 30 
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L.p. Lokalizacja 
Kontakt telefoniczny 

12 
Oddział Katowice 

ul. Św. Jana 10,  

40-012 Katowice 

(32) 207 01 31 

(32) 207 01 30 

13 
Delegatura Bielsku-Białej  

ul. Piastowska 40,  

43-300 Bielsko-Biała 

(32) 207 01 31 

(32) 207 01 30 

14 
Delegatura Częstochowie  

ul. Sobieskiego 7,  

42-200 Częstochowa 

(32) 207 01 31 

(32) 207 01 30 

15 
Oddział Kraków,  

ul. Reformacka 3,  

31-012 Kraków 

 

(12) 289-14-57 

16 
Oddział Kraków,  

ul. Skulimowskiego 1,  

32-020 Wieliczka 

 

(12) 289-14-57 
 

17 
Oddział Kraków, ul. 

Dunajewskiego 8,  

31-133 Kraków 

 

(12) 289-14-57 

18 
Delegatura Kielce,  

Al. Na Stadion 1,  

25-127 Kielce 

(41) 340-50-57 

19 
Oddział Lublin,  

ul. Wodopojna 2,  

20-086 Lublin 

(81) 536-34-77 

(81) 536-34-88 

20 
Delegatura Radom,  

ul. Żeromskiego 53,  

26-600 Radom 

(81) 536-34-77 

(81) 536-34-88 

21 

Oddział Łódź,  

ul. Elizy Orzeszkowej 

31/35,  

91-479 Łódź 

(42) 616-27-03  

22 
Oddział Łódź,  

ul. Piotrkowska 149,  

90-440 Łódź 

(42) 616-27-03 

23 
Oddział Łódź,  

ul. Sienkiewicza 85/87,  

90-057 Łódź 

(42) 616-27-03 

24 
Oddział Poznań,  

ul. Rolna 45a,  

61-487 Poznań 

 

(61) 835-69-77 

 

25 Oddział Zielona Góra 

al. Wojska Polskiego 9 

65-077 Zielona Góra 

 

(61) 835-69-77 

 

26 
Oddział Rzeszów,  

ul. Słowackiego 18,  

35-060 Rzeszów 

(17) 860-60-37  
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L.p. Lokalizacja 
Kontakt telefoniczny 

27 
Oddział Szczecin,  

ul. K. Janickiego 30,  

71-270 Szczecin 

(91) 484-98-64 
(91) 484-98-63 

 

28 
Oddział Szczecin,  

al. Wojska Polskiego 7, 

70-470 Szczecin 

(91) 484-98-64 
(91) 484-98-63 

 

29 
Delegatura Koszalin,  

ul. Gen Andersa 34 

75-626 Koszalin 

(91) 484-98-64  
(91) 484-98-63 

 

30 

Delegatura Gorzów 

Wielkopolski,  

ul. Jagiellończyka 4 

66-400 Gorzów Wlkp. 

(91) 484-98-64  
(91) 484-98-63 

 

31 
Oddział Wrocław,  

ul. Sołtysowicka 21a,  

51-168 Wrocław 

(71) 326 97 24  
(71) 326 76 36 

 

32 
Oddział Wrocław,  

ul. Jana Długosza 48,  

51-117 Wrocław 

(71) 326 97 24 
(71) 326 76 36 

 

33 
Delegatura Opole  

ul. Piastowska 17,  

45-052 Opole  

(71) 326 97 24  
(71) 326 76 36 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

 

 

Lp. 
Nawa i adres odbiorcy usługi  

(Zamawiającego) 

Opis zamówienia 

(Patrz: rozdz. VII  

ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ) 

Data usługi 

(od - do) 

Wartość brutto 

usługi 

(zł ) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. usług.  

 

 

 

 

..................................., dn. …..................................... 

 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA (wzór) 

zawarta w dniu …………………… 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, REGON: 016365090, 

NIP: 525-21-80-487, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….. 

a   

………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

………………………………………………………. 

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.), zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

transmisji danych za pośrednictwem sieci teletransmisyjnej, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz Formularzem ofertowym, którego kopia 

stanowi integralną część umowy Załącznik nr 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę, będącą przedmiotem niniejszej umowy,                                 

w sposób ciągły w okresie: od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.01.2022 r. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,                            

w użytkowanych przez IPN nieruchomościach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w szczególności 

do: opracowania stosownej dokumentacji technicznej, dokonania uzgodnień z zarządcą/właścicielem 

budynku oraz zawarcia stosownych umów dzierżawy kanalizacji kablowych, bądź części wspólnych 

nieruchomości. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca wykonywał będzie umowę z należytą starannością, przestrzegając obowiązujących 

przepisów BHP i PPOŻ.  

3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne  

i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wyrządzone w mieniu Zamawiającego 

przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy.  
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§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: 

brutto …………… PLN (słownie……………………………………………. złotych).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku  

z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu umowy,                                 

w tym ewentualne zmiany konfiguracji urządzeń w trakcie realizacji umowy oraz koszty związane  

z wykonywaniem czynności określonych w § 2. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

4. Podstawą wystawienia pierwszej faktury VAT za usługi wykonywane w ramach przedmiotu umowy 

będzie protokół odbioru technicznego sieci teletransmisyjnej podpisany przez Strony, 

po uruchomieniu przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach za okresy miesięczne z zastrzeżeniem pkt 6. Faktury VAT 

z danymi Zamawiającego wystawiane będą raz w miesiącu. 

6. Jeżeli usługa nie będzie świadczona przez okres pełnego miesiąca, w takim przypadku faktura powinna 

być wystawiona proporcjonalnie, za faktyczny czas świadczenia usługi. 

7. Płatność faktur następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.  

8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. W przypadku zmniejszenia w trakcie realizacji umowy, liczby lokalizacji objętych umową, 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości lokalizacji                              

i okresu świadczenia przedmiotu umowy. Zmniejszenie liczby lokalizacji i wynagrodzenia nie będzie 

stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego przez Wykonawcę z tego 

tytułu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przenoszenia lub rezygnacji (w trakcie trwania umowy)                        

z usługi transmisji danych dla poszczególnych lokalizacji wymienionych w cz. IV Załącznika nr 1               

do niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o konieczności 

przeniesienia usługi lub o rezygnacji z niej z 90-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca nie będzie 

żądał dodatkowego wynagrodzenia za planowane przeniesienie łącza wymienionego w cz. IV 

Załącznika nr 1 do niniejszej umowy (tabela 1). Wszystkie zaplanowane przez Zamawiającego 

sytuacje wiążące się z przenosinami lub rezygnacją z usługi zostały wymienione w cz. IV Załącznika 

nr 1 do niniejszej umowy (tabela 1). 

11. Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres świadczeń wynikających z umowy lub rozwiązać umowę 

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ograniczenia lub nieprzyznania Zamawiającemu środków 

w 2020 r., 2021 r. oraz 2022 w ustawie budżetowej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego                         

ze wskazanych wyżej uprawnień Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń                            

do Zamawiającego.   

§ 5 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, co stanowi kwotę …… zł (słownie: ………..złotych). 

2. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 100% sumy zabezpieczenia  

w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

§ 6 

1. Zgłoszenia awarii lub problemu Zamawiający przekaże e-mailem na adres ……………. lub 

telefonicznie na nr …………. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Zamawiający potwierdzi je 
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wysyłając do Wykonawcy faks lub e-mail, zawierający numer zgłoszenia awarii, podany  przez 

Wykonawcę. 

2. Czas trwania awarii liczony jest od momentu wysłania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego                   

na wskazany w ust. 1 numer faksu lub adres e-mailowy. 

3. Potwierdzenie wysłania faksu lub wiadomości e-mail przez Zamawiającego do Wykonawcy                             

jest uważane za potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. 

4. Czas usunięcia awarii lub problemu liczony jest od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego                

do momentu jej usunięcia w sposób umożliwiający nadawanie i odbieranie danych przez poszczególne 

punkty dostępu. 

§ 7 

1. Definicje: 

1) Awaria – całkowity brak dostępności usługi transmisji danych lub co najmniej 0,5% utraty 

pakietów w danym łączu w czasie 1 minuty lub obniżenie przepustowości o 50% w czasie  

60 minut co najmniej jednego łącza 

2) Problem w pracy sieci (wada, usterka) – każde obniżenie parametrów jakości połączenia co 

najmniej jednego łącza nie opisane w definicji awarii. 

2. Parametry jakościowe SLA określa się jako dopuszczalną ilość godzin awarii lub problemu w pracy 

sieci w danym miesiącu: 

1) awaria nie może być dłuższa niż 4 godziny dla lokalizacji w Warszawie, 

2) awaria nie może być dłuższa niż ….. godziny dla Oddziałów i Delegatur IPN zlokalizowanych 

poza Warszawą, 

3) problem w pracy sieci nie może trwać dłużej niż 24 godziny od momentu jego zgłoszenia. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

3. Jeżeli wykonawca przekracza wymagane parametry jakościowe SLA, Zamawiający za każdą 

rozpoczętą godzinę ponad czas opisany w § 7 ust. 2 występującą w trakcie czasu pracy Instytutu 

Pamięci Narodowej (tj. pomiędzy 8:15 a 16:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku                           

oraz w soboty) nalicza karę w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto jakie otrzymuje 

Wykonawca za świadczenie usługi w każdej z lokalizacji, w której wystąpiła awaria. 

4. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 14 dni                              

od otrzymania takiego wezwania dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia                       

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

wskazanych w pkt 4 Formularza ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa                        

ww. terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki                             

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1.  

5. W sytuacji gdy przewidziana w umowie kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 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) likwidacji, rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia 

majątku Wykonawcy; 

3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 3 dni 

kalendarzowych od dnia upływu terminu na rozpoczęcie świadczenia przedmiotu zamówienia 

określonego w § 1 ust. 2; 

4) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy  

i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie                          

jego wykonania. 

2. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o wystąpieniu okoliczności określonych w ust.1 niniejszego paragrafu. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni w przypadku: 

1) 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; 

2) naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte                                  

w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego dokonaniu. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp,                         

w szczególności: 

1) w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

3) w sytuacji określonej w § 4 ust. 9 i 11 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy ponadto w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

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

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy podlegają rozpatrzeniu                                    

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający  

a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

Załączniki : 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Kopia Formularza ofertowego 

3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

(Załącznik nr 3 do umowy) 

Klauzula informacyjna 

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, 

informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu - zwany dalej Instytutem, z siedzibą pod adresem: 02-675, Warszawa, ul. 

Wołoska 7, 

2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc na adres 

e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: „Usługa transmisji danych dla sieci rozległej IPN”, BAG-14/19, 

b) w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest  niezbędne  

do  wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan stroną  lub  do  podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”, ustawę o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. 2016.1764) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione 

przez Administratora danych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego, 

b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,  

6)  

a) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp, 

b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz 

konieczne do zawarcia i wykonania umowy, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  

lit. c RODO.  
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