
Strona 1 z 46
K1-Informacja Opublikowana (Public)

ZATWIERDZAM
Grzegorz Mroczek

Dyrektor Działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością
/podpisano elektronicznie/

Warszawa, dnia 18 listopada 2022 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

Dostawa licencji brokera zabezpieczeń dostępu do aplikacji
w chmurze

Nr postępowania 45/22/PN

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej 
SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji 
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego.
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I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

1. Zamawiającym jest: 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  

ul. Chmielna 69

00-801 Warszawa.

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ncbr/ 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@ncbr.gov.pl.

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej: „SWZ” lub „Specyfikacja”) oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr  

3. Osoba prowadząca postępowanie: Katarzyna Szymańska

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej  „ustawą Pzp” oraz przepisów 

wykonawczych w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415) - zwanego dalej również „r.p.ś.d." - oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)- zwanego dalej również "r.d.e."– 

w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy 

Pzp.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 

139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 

dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

https://www.gov.pl/web/ncbr/
mailto:przetargi@ncbr.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr
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w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału 

w postępowaniu.

III. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy 

Zakupowej, zwanej dalej „Platformą” pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr.

2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

tj bezpłatnie rejestrując się lub logując w przypadku posiadania konta na Platformie, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające 

pracę na Platformie, tj.:

3.1.  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

KB/s;

3.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, 

procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden 

z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze 

wersje;

3.3. zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;

3.4. włączona obsługa JavaScript;

3.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.6. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie pod 

zamieszczonym postępowaniem.

5. Do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą służy 

Wykonawcom formularz „Złóż ofertę".

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi wypełnić formularz 

składania oferty i załadować wszystkie wymagane załączniki, kliknąć przycisk „Przejdź 

do podsumowania” a następnie kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.

7. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

jako:

7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”. W takim przypadku 

7.2. podpis w formacie XAdES może być otaczający lub zewnętrzny. W przypadku 

https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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podpisu zewnętrznego wymagane jest przesłanie podpisanego dokumentu WRAZ 

z oddzielnym plikiem z podpisem. Dla ważności podpisu zewnętrznego wymagane jest 

łączne przekazanie dwóch plików (dokumentu i pliku z podpisem).

8. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z bieżącymi instrukcjami i regulaminami. 

Zamawiający zaleca użycie znacznika czasu przy podpisywaniu dokumentów.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. W celu 

skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz

dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą), Wykonawca korzysta 

z polecenia „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdujące się pod zamieszczonym 

postępowaniem. 

10. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, w terminach i na 

zasadach określonych w art. 135 ustawy Pzp. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

12. Treść pytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.

13. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz 

dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania 

korespondencji na Platformie.

14. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, 

.docx,.rtf, .pdf, .xls.

15. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych 

z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 

rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Centrum Wsparcia Klienta: adres 

e-mail: cwk@opennexus.com lub numer telefonu 22 101 02 02.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa licencji brokera zabezpieczeń dostępu do 

aplikacji w chmurze.

2. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35120000-1.

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do 

SWZ i stanowi jej integralną część.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

mailto:cwk@opennexus.com
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5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie przewiduje zastosowanie prawa opcji, 

o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp.

10.Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na aspekty techniczne, 

celowościowe i ekonomiczne. Zamawiający po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości 

zamówienia uznał, że przedmiot zamówienia stanowi kompletne rozwiązanie i wskazane 

jest, aby wykonywał go jeden Wykonawca z uwagi na ściśle ze sobą powiązane 

zadania. W związku z tym podział na części byłby nieuzasadniony.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa licencji brokera zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze nastapi 

w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy.

2. Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego Producenta przez okres 24 miesięcy, 

licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów
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3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych;

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;

3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane;

3.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy;

3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu;

3.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w ust. 3.2. - 3.6. będzie dysponował 



45/22/PN

Strona 7 z 46
K1-Informacja Opublikowana (Public)K1-Informacja Opublikowana (Public)

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku 

wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:

3.8.1. składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia 

niezbędnych zasobów Wykonawcy lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający tę okoliczność,

3.8.2. składa na wezwanie Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia (JEDZ/ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym 

w Części II Sekcji C JEDZ/ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności 

innych podmiotów);

3.8.3. składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 

7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 58 

ustawy Pzp), pod warunkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

4.2. Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć 

razem z ofertą w formie określonej w rozdziale VIII SWZ. 

4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

4.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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4.5. Składają wraz ofertą oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 

rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wykluczy z postępowania 
Wykonawcę:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego,

1.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

1.1.3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz 

z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

1.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

1.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1745),

1.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 

- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1.;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert 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;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 

od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.

2. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę: 
2.1. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 
2.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który w sposób zawiniony 

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
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w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

2.3. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych,
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie: 

3.1. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz

3.2. art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) 

– zwanych dalej „przepisami sankcyjnymi”.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5  ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 ustawy Pzp, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności 

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII.  FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu r.d.e. oraz rozporządzeniu r.p.ś.d.

2. Oferty i oświadczenia JEDZ/ESPD należy złożyć pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
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3. Oferty, oświadczenia JEDZ/ESPD, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, 

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza 

się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst 

wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w Specyfikacji.

4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, inne dokumenty, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

podmiotu udostępniającego zasoby:

4.1. zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument;

4.2. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby jako dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej.

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ 
DOSTARCZYĆ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ 

zobowiązany będzie złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Przedmiotowe 

oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ/ESPD), stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
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Biorąc pod uwagę, że w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający przewidział 

zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie 

z informacją zawartą w Rozdziale II pkt 3, dokument JEDZ, zobowiązany będzie 
złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. Wykonawca może 

wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli 

potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ/ESPD oraz edytowalną wersję 

formularza JEDZ/ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-

dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ/ESPD za pomocą 

serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany 

przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) 

w formacie *.xml, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując 

zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza 

JEDZ/ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

2.1. Części II Sekcji D JEDZ/ESPD (Informacje dotyczące Podwykonawców, na których 

zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza, czy zamierza zlecić 

osobom trzecim podwykonawstwo w jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku 

twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz 

proponowanych Podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 

przedstawienia w odniesieniu do tych Podwykonawców odrębnych JEDZ/ESPD, 

zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

2.2. w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego 

wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji 

A, B, C i D;

2.3. Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3.1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczniem o przynależności 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty częściowej 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 
3.2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw 

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3.3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.4. oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia podmiotu udostepniającego zasoby o aktualności informacji zawartych 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 

odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 

ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp;

3.5. oświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym 

przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3.6. oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k 

rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2. niniejszego 

rozdziału SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.3. niniejszego 

rozdziału SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zwarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
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znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentu, o którym mowa w pkt 4. niniejszego rozdziału SWZ, lub gdy dokument ten 

nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia 

dokumentu lub oświadczenia są analogiczne jak w pkt 4 i 5 niniejszego rozdziału SWZ.

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670 t.j. ze 

zm.), o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, 

a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego 

treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.

8. Wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory 

oświadczeń.

9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, w których 

jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na 

PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy.

2. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do Specyfikacji. 
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3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na 

własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do 

SWZ.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

5. Do elektronicznej oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia, 
każde odpowiednio podpisane zgodnie z działem VIII SWZ:
5.1. dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania 

lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo ewidencji, 

dokumentem właściwym jest odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego 

albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego 

właściwego rejestru albo dokument na podstawie którego dokonuje się wpisu do 

właściwego rejestru albo ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;

5.2. pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej 

dokumenty lub oświadczenia podpisuje lub poświadcza za zgodność z oryginałem 

osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika 

z dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. niniejszego rozdziału SWZ. Wraz 

z pełnomocnictwem należy złożyć dokument, o którym mowa w pkt 5.1. niniejszego 

rozdziału SWZ; 

5.3. zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca 

polega na zdolnościach podmiotu udostęniajacego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Pzp – dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;

5.4. oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - w przypadku gdy 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

polegają na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują dostawy/usługi, do 

realizacji których zdolności są wymagane;

5.5.  oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wadium 

złożonego w formie poręczeń lub gwarancji) – o ile dotyczy;

5.6. uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(o ile dotyczy);
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5.7. oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 

oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Specyfikacji;

5.8. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia 

z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do 

Specyfikacji.

6. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, informacji 

o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

7. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Wykonawca jest zobowiązany wyłączyć te informacje do odrębnego pliku i skorzystać 

z polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

8. Jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem informacji nie zastrzeże oraz nie wykaże, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie je 

traktował jak jawne.

9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) 

wyłączeniem zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji.

XI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 18 marca 2023 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy, do dnia 19 grudnia 2022 r. do godziny 10:00
2. Instrukcja złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub 

oświadczeń składanych razem z ofertą - dostępna jest na stronie Platformy Zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3. Celem złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub 

oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" 

dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem. Zamawiający 

zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, 

np. „oferta”, „pełnomocnictwo” itd. 

4. Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi rozdziału X SWZ. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

W przypadku zmiany oferty (bez jej wycofania) zaleca się aby dodany plik był opatrzony 

nazwą „zmiana oferty”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.

7. Otwarcie ofert, za pośrednictwem Platformy, nastąpi w dniu 19 grudnia 2022 r. 
o godz. 11:00, zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek 

z wymogów określonych powyżej, w szczególności określonego w rozdziale X pkt 7 

SWZ. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XIV. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryterium:

Lp. Nazwa kryterium Waga

1 Cena oferty brutto 80

2 Termin dostawy licencji 20

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując 
zasadę, że 1% = 1 punkt. 

2.1 Kryterium I: Cena (C ) - 80% wagi oceny

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 80
Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 80 pkt. Pozostałe ceny obliczone 

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

stosując poniższy wzór:

𝑪 =
𝑪𝒏

𝑪 × 𝟖𝟎 𝒑𝒌𝒕

Gdzie:

            
C    – oznacza wynik oceny badanej oferty 

w zakresie kryterium ceny, 
Cn    – oznacza cenę brutto najkorzystniejszej oferty 

(najniższą),
C     – oznacza cenę brutto badanej oferty.

Punkty w kryterium „Cena oferty brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2.2 Kryterium I: Termin dostawy licencji (T) - 20% wagi oceny
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 20.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego terminu realizacji dostawy 

licencji w pełnych dniach kalendarzowych.

Wymaga się wpisania w formularzu pełnych dni kalendarzowych.
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Zaproponowanie przez Wykonawcę terminu dostawy licencji powyżej 14 dni 

kalendarzowych, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca, w Formularzu oferty, nie zaproponuje żadnego terminu 

dostawy licencji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w ciągu 14 

dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i przyzna ofercie 0 pkt.

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:

𝑻 =
𝑻𝒏

𝑻 × 𝟐𝟎 𝒑𝒌𝒕

Gdzie:

            
T    – oznacza wynik oceny badanej oferty 

w zakresie kryterium termin, 
Tn    – oznacza ofertę z najkorzystniejszym (najkrótszym 

oferowanym terminem),

T     – oznacza oferowany termin badanej oferty.
Ocena łączna: 
Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego 

wzoru: 

O= C+T

Gdzie: O – oznacza ocenę łączną oferty 
C – oznacza wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: Cena
T – oznacza wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: Termin dostawy licencji

Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający zastrzega brak możliwości objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji i/lub 

dokumentów składanych w ramach kryteriów oceny ofert. 

Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. W Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2, należy podać wartość netto za 

realizację całego zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę 

podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto 

(z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia. 
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2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 

(Dz.U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.) i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 

r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 178). 

3. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze 

zm.). 

4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Projektowanymi postanowieniami 

umowy.

5. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie 

będzie podlegała waloryzacji. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż 
złoty polski. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

iusług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego 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.

9. Wzór Formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w przedmiotowym postępowaniu.
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XVII. FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy 

Pzp

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(o ile było wymagane) w wysokości i formie określonej w Dziale XVI Specyfikacji;

3. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, 

Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

5. Zamawiający żąda, aby Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, 

podwykonawców, o ile są już znane.

XVIII. UMOWA

1. Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy stanowiących 

Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy oświadczeniem 

zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy nie podlegają zmianie przez 

Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień umowy stanowi jeden 

z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 454 ustawy oraz 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych 

w załączniku nr 4 do SWZ.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 powyżej są:
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2.1. odwołanie,

2.2. skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513-578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu 

regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 - Formularz oferty;

Załącznik nr 3 – JEDZ;

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy (PPU);

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4. 

Załącznik nr 6 - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 

833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;

Załącznik nr 7 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek 

wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.....................................................................................................................1

B. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI............................1

C. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU USŁUG ...........................................................................................1

D. OPIS ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA .........................................................................................................2

E. WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA CENTRALNIE ZARZĄDZANEGO OPROGRAMOWANIA DO 
ZABEZPIECZENIA SERWERÓW FIZYCZNYCH, WIRTUALNYCH I W CHMURZE......................................................2

Przedmiot zamówienia
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia mieści się: 

1. Dostawa licencji brokera zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze – w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

2. Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego Producenta przez okres 24 miesięcy, 
licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.  

A. Wymagania dotyczące dostawy sprzętu, oprogramowania oraz 
licencji
1. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi 

Wykonawca
2. Licencja musi być nowa, wcześniej nieużywana. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagane oprogramowanie oraz licencje 

pochodzące z legalnego źródła, fabrycznie nowe, zakupione w autoryzowanym kanale 
sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych 
świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski.  

4. Dostarczone do Zamawiającego licencje muszą być w postaci wygenerowanych na 
stronie producenta plików licencyjnych lub w formie wygenerowanych i przesłanych 
emailem przez Wykonawcę plików na adres email wskazany przez Zamawiającego 
(sbt@ncbr.gov.pl).

mailto:sbt@ncbr.gov.pl
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B. Wymagania dotyczące zakresu usług
1. Wymagania dot. świadczenie wsparcia technicznego i serwisu Producenta zostały 

szczegółowo opisane w minimalnych wymaganiach poszczególnych urządzeń 
i oprogramowania.  

2. Wymagania dot. gwarancji Producenta zostały szczegółowo opisane w minimalnych 
wymaganiach oprogramowania

C. Opis istniejącego środowiska
1. Zamawiający korzysta aktywnie z oprogramowania Office 365, w wersji E5 dla 950 

użytkowników.
2. Zamawiający posiada i wykorzystuje AAD (w wersji Free) oraz ADFS.
3. Zamawiający wykorzystuje jako bramka sieciowa urządzenia Fortigate oraz Palo Alto.
4. Zamawiający wykorzystuje Azure Information Protection do klasyfikacji danych.
5. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie SIEM – Splunk Enterprise

D. Wymagania funkcjonalne dla centralnie zarządzanego 
oprogramowania do zabezpieczenia serwerów fizycznych, 
wirtualnych i w chmurze 

LP Cecha Wymagalne minimalne parametry techniczne
1.

Wymagania ogólne

1. Zapewnienie pełnej funkcjonalności niezależnie od 
urządzenia, typu klienta i lokalizacji. CASB musi 
zapewnić pełną funkcjonalność opartą na polityce dla 
każdej "zaufanej", "niezaufanej" lub "nie w pełni 
zaufanej" aplikacji, niezależnie od tego, czy dostęp do 
niej jest z komputera stacjonarnego, laptopa, czy 
urządzenia mobilnego w siedzibie firmy lub zdalnie, 
niezależnie od klienta (przeglądarka, aplikacja natywna, 
synchronizacja itp.).

2. Rozwiązanie CASB musi obsługiwać tryby:
o API
o Proxy

3. Rozwiązanie CASB musi obsługiwać (ale nie tylko) 
wymienione poniżej aplikacje w trybie API i Proxy:

o Office 365
o Jira Cloud

4. Wszystkie dane w tranzycie, które obejmują dane 
przepływające przez lub pomiędzy systemem CASB, 
użytkownikami końcowymi, a istniejącymi systemami 
Zamawiającego (on-premise lub cloud takimi jak IAM, 
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SIEM) muszą być szyfrowane. 
5. Rozwiązanie CASB musi zapewniać różne poziomy 

kontroli dostępu w oparciu o RBAC tj. zapewnić 
elastyczny dostęp do danych i możliwości produktu 
w oparciu o rolę przypisaną użytkownikowi przez 
administratora CASB

6. Zapewnienie logów audytowych zmian dla zarządzania 
konfiguracją i kontroli zmian. CASB musi zapewnić logi 
audytu dla zmian polityki i konfiguracji dokonanych 
przez administratora. 

7. Wsparcie standardowych typów logów dla integracji 
z usługami identyfikacyjnymi. CASB musi zapewniać 
możliwość odczytu szeregu logów z bramy internetowej 
i firewalla w różnych formatach, w tym między innymi 
CEF, CLSF i syslog.

8. Integracja z korporacyjnym proxy lub bramą 
internetową. Kiedy CASB działa w trybie proxy musi być 
w stanie zintegrować się z każdą istniejącą bezpieczną 
bramą internetową/proxy Zamawiającego.

9. Tokenizacja (zastępowanie wrażliwego elementu 
danych, na przykład numer konta bankowego, 
niewrażliwym substytutem, zwanym tokenem) lub 
szyfrowanie danych nie może ograniczać 
funkcjonalności chronionej aplikacji. Jeśli polityka CASB 
nakazuje, aby dane były tokenizowane lub szyfrowane, 
funkcjonalność usługi chmurowej nie powinna być 
ograniczona.

10. Przyjazny interfejs użytkownika (UI). CASB powinno 
zapewnić prosty UI, który zapewnia autoryzowanym 
użytkownikom dostęp do kluczowych informacji 
w oparciu o role.

11. Architektura o wysokiej dostępności. Platforma CASB 
musi być stale dostępna z poziomem Recovery Time 
Objective (RTO) mniejszym niż 1h w przypadku awarii 
komponentów lub przestoju centrum danych – 
akceptowalny poziom SLA dla CASB 99,999%.

12. Elastyczność i skalowalność. Rozwiązanie CASB musi być 
zdolne do skalowania, aby wspierać zarówno liniowy 
wzrost, jak i nieprzewidziane skoki aktywności. 

13. Brak zauważalnego wpływu na wydajność aplikacji. Gdy 
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użytkownicy uzyskują dostęp do chronionej aplikacji 
poprzez CASB, w trybie proxy, nie mogą zauważyć 
żadnego wpływu na wydajność.

14. Raportowanie. CASB musi zapewnić raportowanie, 
które obejmuje m.in. wiarygodność dostawcy usług 
w chmurze oraz dostęp użytkowników i urządzeń, 
zdarzenia i alarmowanie. CASB powinno mieć 
możliwość filtrowania i dostosowywania tych raportów.

2. Threat Protection 1. Zapewnienie ścieżki audytu wszystkich działań 
i czynności związanych z dostępem. CASB musi 
dostarczyć kompletny dziennik wszystkich działań, które 
monitorował, wraz z kompletną ścieżką audytu 
podjętych działań w zakresie egzekwowania polityki 
(takich jak blokowanie, kwarantanna, lub zwiększone 
prośby/próby o uwierzytelnienie).

2. Identyfikacja zdarzeń na podstawie analityki zachowań 
użytkowników (UEBA). CASB musi dostarczyć 
rozwiązanie UEBA, które zawiera monitorowanie 
aktywności użytkowników i wykrywanie anomalii w celu 
włączenia polityki bezpieczeństwa i alertów.

3. Identyfikacja i remediacja dla zagrożony kont. CASB 
musi posiadać mechanizmy identyfikacji kont, które 
mogły zostać skompromitowane i zainicjować 
automatyczne działania w celu remediacji kont, takie 
jak wygenerowanie zdarzenia, alertu i zablokowanie 
dostępu do konkretnego konta. Na przykład, konto 
użytkownika w chronionej aplikacji jest wykorzystywane 
w PL, a następnie w tym samym czasie lub w małym 
oknie czasowym, np. 2 godziny jest uzyskiwany dostęp 
do tej samej chronionej aplikacji z fizycznie niemożliwej 
do uzyskania lokalizacji w tak krótkim czasie, np. 
w Chinach.

4. Zapewnienie przetwarzania zdarzeń (anomalii) i 
alertów. Gdy zdarzenie/anomalia od polityki zostanie 
wykryta przez CASB, dane o tym wyjątku/anomalii 
muszą być dostarczone wybranej grupie analityków 
bezpieczeństwa do zbadania za pomocą 
zautomatyzowanego, definiowalnego przez 
administratora mechanizmu.

5. Zapewnienie automatyzacji przepływu pracy. CASB musi 
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zapewnić możliwość włączenia przepływów pracy, 
takich jak eskalacja w określonym przedziale czasu, gdy 
określone zdarzenia/anomalie lub alerty są generowane 
z powodu naruszenia polityki.

6. Integracja z systemem Security Information and Event 
Management (SIEM). Zdarzenia, alerty i inne aktywności 
z CASB muszą mieć możliwość integracji z istniejącą 
u Zamawiającego infrastrukturą SIEM, aby zapewnić 
jednolity widok dla zespołu bezpieczeństwa.

7. Zapewnienie dostępu do danych historycznych. CASB 
musi być w stanie dostarczyć dane zespołom Incident 
Response (IR) i forensic po wystąpieniu podejrzanej 
aktywności. Na przykład, dla podejrzanego użytkownika, 
jakie działania wykonał on ostatnio i czy wykonał on 
jakiekolwiek działania administracyjne.

3. Zarządzanie 
ryzykiem dostawcy 
usług w chmurze 

1. Zapewnienie oceny ryzyka usług w chmurze. CASB musi 
być w stanie zapewnić ocenę wiarygodności lub ocenę 
ryzyka dla wykrytych usług w chmurze, aby pomóc 
w określeniu, które usługi wymagają natychmiastowego 
działania, np. zablokowania lub silnej kontroli dostępu.

2. Analiza i śledzenie podatności i exploitów dostawcy 
CASB. Producent CASB musi prowadzić bieżące 
śledzenie aktualnych podatności i wskazywać status 
dostawców usług w chmurze w interfejsie użytkownika 
CASB.

4. Kontrola dostępu 1. Zapewnienie kontroli dostępu do skategoryzowanych 
usług w chmurze. CASB musi kategoryzować i nadawać 
priorytety usługom w chmurze i stosować polityki 
kontroli dostępu w oparciu o poziom zaufania. Na 
przykład "zaufane" usługi, do których dostęp może mieć 
każdy; "niezaufane" usługi, które są zablokowane przez 
cały czas; oraz "nie w pełni zaufane" usługi, które muszą 
być dokładnie monitorowane i kontrolowane.

2. Integracja z usługami zarządzania tożsamością 
i dostępem (IAM). CASB musi integrować się z istniejącą 
infrastrukturą bezpieczeństwa firmy, która obsługuje 
tożsamość użytkowników - zarówno wewnętrznie, jak 
i w chmurze. Obejmuje to Single Sign-On (SSO) i 
federacyjne zarządzanie tożsamością.

3. Wsparcie dla standardowych dla branży protokołów 
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federacyjnych. CASB musi być konfigurowalny do pracy 
z branżowymi standardowymi federacyjnymi 
technologiami i protokołami uwierzytelniania, 
autoryzacji i dostarczania użytkowników, w tym (ale nie 
tylko) SAML, ADFS, OAuth i SCIM.

4. Integracja z narzędziami korporacyjnymi w celu 
zapewnienia wielopoziomowego uwierzytelniania na 
podstawie polityki. CASB musi zapewnić zdolność do 
wymagania wielopoziomowego uwierzytelniania (2FA) 
w oparciu o politykę, w połączeniu z rozwiązaniami 
korporacyjnymi, które mogą być na miejscu (onprem) 
lub w chmurze. Jako przykład, konkretny użytkownik 
uruchamia politykę opartą na serii zdarzeń, jednym 
z potencjalnych działań może być poproszenie 
użytkownika o dostarczenie innej warstwy 
uwierzytelniania, takich jak OTP lub identyfikator oparty 
na SMS.

5. Zapewnienie kontekstu tożsamości i zastosowanie do 
polityk kontroli dostępu. CASB musi dostarczać dane 
kontekstowe, w tym między innymi takie rzeczy jak 
użytkownik, urządzenie, lokalizacja, usługa, sieć, pora 
dnia i rodzaj danych. CASB musi następnie być w stanie 
wykorzystać te punkty danych w politykach kontroli 
dostępu do chronionych usług w chmurze.

6. Zapewnienie polityki kontroli dostępu na podstawie 
aktywności użytkownika. CASB musi zapewnić kontrolę 
dostępu w oparciu o konkretne działania podejmowane 
przez użytkownika. Przykładem tego może być sytuacja, 
w której organizacja zdecydowała, że Google Drive jest 
"niezaufane", ale zdecydowała, że Microsoft OneDrive 
jest "zaufane" - jednakże partner biznesowy dzieli się 
dokumentem z pracownikiem używając Google Drive. 
W tym przypadku nadal chcemy, aby pracownik mógł 
uzyskać dokument, ale nie chcemy, aby cokolwiek tam 
przesyłał.

7. Obsługa zarówno osobistych jak i firmowych 
poświadczeń z odpowiednimi politykami. CASB musi być 
w stanie skonfigurować i zastosować polityki 
odpowiednio w zależności od tego, czy dany użytkownik 
używa poświadczeń firmowych czy osobistych na 
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zarządzanym urządzeniu. Przykładem może być 
sytuacja, w której firma ma "zaufanego" firmowego 
Dropboxa, ale nie chce, aby jakiekolwiek dane 
korporacyjne trafiały do osobistego Dropboxa 
pracownika.

8. Obsługa współdzielonych poświadczeń z odpowiednimi 
politykami. CASB musi być w stanie skonfigurować 
i zastosować odpowiednie polityki dla użytkowników 
uzyskujących dostęp do współdzielonego konta 
firmowego podczas korzystania z firmowych 
poświadczeń. Przykładem tego może być zezwolenie na 
korzystanie z np. Twittera tj. firmowego 
współdzielonego konta, podczas gdy inne 
poświadczenia będą ignorowane, lub zapewniane inne 
polityki, dla użytku osobistego.

9. Obsługa polityk kontroli dostępu specyficznych dla 
danego kraju. CASB musi być konfigurowalny pod kątem 
wymagań kontroli dostępu specyficznych dla danego 
kraju, takich jak na przykład umożliwienie dostępu do 
Office365 z UE, ale zablokowanie dostępu z innych 
krajów np. Chiny.

5. Data Loss 
Prevention (DLP)

1. Zapewnienie zaawansowanego DLP opartego na 
politykach. CASB musi być w stanie zapewnić podejście 
do DLP oparte na politykach. Funkcjonalność DLP 
powinna być na tyle dojrzała, aby umożliwić CASB 
inspekcję i ochronę krytycznych danych w dokumentach 
i metadanych. CASB DLP powinno również zapewniać 
funkcje takie jak fingerprinting, dokładne dopasowanie, 
wsparcie międzynarodowe, słowniki oraz mechanizmy 
walidacji takie jak testy Luhna dla numerów kart 
kredytowych.

2. Zapewnienie cloud DLP poprzez API. CASB musi być 
w stanie zapewnić monitorowanie danych w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego, wykorzystując API 
dostarczone przez aplikację w chmurze i zastosować 
alarmowanie, szyfrowanie lub wstrzymanie dostępu do 
elementów, które spełniają kryteria naruszenia polityki.

3. Zapewnienie DLP poprzez proxy. CASB musi być 
w stanie zapewnić monitorowanie danych w czasie 
rzeczywistym, poprzez połączenie proxy pomiędzy 
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użytkownikiem, a aplikacją w chmurze i zastosować 
miedzy innymi takie akcje jak blokowanie, ostrzeganie, 
szyfrowanie lub zatrzymanie dostępu do elementów, 
które spełniają kryteria naruszenia polityk dlp.

4. Zapewnienie rozpoznawania wzorów danych. CASB 
musi być w stanie rozpoznać dane podlegające 
regulacji, takie jak dane osobowe, chronione informacje 
zdrowotne, numery PESEL, numery klientów, 
klasyfikacje danych itp.

5. Zapewnienie inspekcji HTTPS / bezpiecznego 
transportu. CASB musi mieć możliwość inspekcji ruchu 
przesyłanego przez HTTPS w celu zastosowania polityki 
do danych w tranzycie podczas działania w trybie Proxy.

6. Zapewnienie szyfrowania/tokenizacji danych w ruchu/ 
w spoczynku. CASB musi obsługiwać elastyczne 
szyfrowanie i/lub tokenizację wrażliwych danych 
podczas interakcji z aplikacjami chmurowymi.

7. Odczyt / zastosowanie znaczników klasyfikacji danych. 
CASB musi być w stanie wykorzystywać znaczniki 
identyfikacyjne z aplikacji natywnych lub aplikacji stron 
trzecich i włączyć je do polityk dlp. CASB musi 
w wspierać wykorzystywany prze Zamawiającego 
mechanizm klasyfikacji  informacji.

8. Włączenie automatycznych działań po naruszeniu 
polityki. W przypadku naruszenia zasad ochrony danych 
CASB musi być w stanie wykonać odpowiednie 
skonfigurowane działanie, które mogą obejmować 
szyfrowanie, alarmy, logowanie, blokowanie działania, 
kwarantannę danych do czasu uzyskania akceptacji na 
realizowaną czynność.

9. Zapewnienie elastycznego zarządzania kluczami 
i przechowywania kluczy. CASB musi wspierać 
elastyczne rozwiązania w zakresie zarządzania kluczami 
szyfrowania, w tym klucze zarządzane przez klienta 
z wykorzystaniem rozwiązania on-premise lub podejścia 
opartego na sprzętowym module bezpieczeństwa 
(HSM) w chmurze.

10. Zapewnienie wsparcia dla plików, które są zablokowane 
lub zaszyfrowane. CASB musi zapewnić możliwości DLP, 
gdy pliki, które są przesyłane do chmury są chronione 
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hasłem, mają DRM lub są w inny sposób 
zablokowane/zaszyfrowane.

11. Zapewnienie kontroli dostępu na niezarządzanych 
urządzeniach. CASB musi zapewnić mechanizmy 
integracji z niezarządzanymi urządzeniami BYOD 
i zapewnić DLP sterowane polityką w zależności od 
potrzeb, nawet gdy nie ma oprogramowania MDM.

6. Widoczność 1. Identyfikacja aplikacji chmurowych w użyciu. CASB musi 
być w stanie wykryć i wyświetlić "Shadow IT" poprzez 
wykrywanie pełnego zakresu znanych aplikacji 
chmurowych w użyciu, niezależnie od tego, czy CASB 
jest skonfigurowany w trybie wykrywania opartym na 
logach, czy w trybie aktywnego proxy.

2. Odkrywanie aplikacji w chmurze opartych na Software-
as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) 
i Infrastructure-as-a-Service (IaaS). CASB musi być 
w stanie wykryć i wyświetlić usługi IaaS i PaaS w użyciu, 
niezależnie od tego, czy CASB jest skonfigurowany 
w trybie wykrywania opartym na logu lub aktywnym 
trybie proxy.

3. Identyfikacja poszczególnych użytkowników aplikacji 
chmurowych. CASB musi być w stanie wykryć 
i wyświetlić konkretnych użytkowników aplikacji 
chmurowych najlepiej po nazwie lub alternatywnie po 
ID użytkownika.

4. Identyfikacja urządzenia dla użytkowników aplikacji 
chmurowych. CASB musi być w stanie wykryć 
i wyświetlić konkretne urządzenie i przeglądarkę (jeśli 
dotyczy) dla użytkowników aplikacji chmurowych.

5. Identyfikacja typu urządzenia. CASB musi być w stanie 
wykryć i wyświetlić status urządzenia oraz urządzenia, 
które są używane, takie jak laptopy lub inne urządzenia.

6. Identyfikacja danych lokalizacyjnych dla użytkowników 
usług w chmurze. CASB musi być w stanie wykryć 
i wyświetlić informacje o lokalizacji, geograficznej i IP, 
z którego odbywa się dostęp.

7. Identyfikacja rodzajów danych przechowywanych 
w usługach w chmurze. CASB musi być w stanie 
zidentyfikować, jakie elementy danych (pliki, pola) są 
przechowywane w zidentyfikowanych usługach 
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w chmurze lub wykorzystywane za ich pomocą, a także 
wskazać elementy o znacznym ryzyku dotyczącym 
danych.

7. Gwarancja, serwis i 
wsparcie 
techniczne 
producenta

1. Długość gwarancji i wsparcia producenta 24 miesiące 
miesięcy,

2. Gwarancja i serwis realizowany zdalnie, z czasem reakcji 
w zależności od poziomu krytyczności awarii/błędy od 
1 do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia (szczegóły niżej), 
możliwość zgłaszania awarii poprzez dedykowany 
i zabezpieczony kanał komunikacji elektronicznej.

3. Producent musi umożliwiać skuteczne zgłaszanie awarii 
w trybie 24x7x365 poprzez system zgłoszeniowy 
producenta.

4. Gwarancja i serwis realizowany w trybie 8x5 4h-48h 
Remote Response Time (dla niekrytycznego poziomu 
błędu/awarii) oraz 24x7x365 1h Remote Response Time 
(w przypadku krytycznego poziomu błędu/awarii).

5. Zakres wsparcia technicznego
a. Dostęp do pomocy technicznej;
b. Dostęp do poprawek, nowych wersji 

oprogramowania;
c. Dostęp do dokumentacji technicznej; 
d. Dostęp do konta wsparcia, zawierającego dostęp 

do bazy wiedzy oraz systemu zgłoszeń 
producenta.

6. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla 
Oprogramowania, o którym mowa powyżej regulować 
powinny umowy licencyjne lub inne stosowne umowy 
lub warunki wydane lub zaakceptowane przez 
producenta Oprogramowania, przy czym umowy takie, 
ani warunki nie mogą ograniczać wskazanych powyżej 
wymagań, ani stać z nimi w sprzeczności

8.
Dokumentacja

1. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim 
lub angielskim.

9.
Licencja

1. Rządowa (jeśli jest to możliwe, w przeciwnym wypadku 
komercyjna)

2. Na okres 24 miesięcy
10. Wymagania w 

zakresie instalacji i 
konfiguracji

1. Brak – instalacja, konfiguracja realizowana przez 
Zamawiającego
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11.
Uwagi

W przypadku konieczności z skorzystania z dodatkowych usług, 
subskrypcji lub licencji Microsoft Azure, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich dostarczenia na czas trwania umowy.
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Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa

Wykonawca: 

Ja/my1 niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

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

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia)

Adres: ………………………………………………………………………………………………

Kraj …………………………………..

REGON ………………………………

NIP: …………………………………..

TEL. ………………………………….

adres e-mail:…………………………………… (na który Zamawiający ma przesyłać 

korespondencję)

Proszę określić rodzaj Wykonawcy.

  mikroprzedsiębiorstwo

  małe przedsiębiorstwo

  średnie przedsiębiorstwo

  jednoosobowa działalność gospodarcza

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

  inny rodzaj

1niepotrzebne skreślić
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Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dostawę licencji brokera 
zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze, nr postępowania 40/22/TPBN, składamy 

ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i jej załącznikach na następujących warunkach:

1. Oferowana łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:

 …………….  złotych netto (słownie: ………..) , powiększona o należny podatek 
od towarów i usług, tj. kwota ………….. złotych brutto (słownie:……….).

2. Termin dostawy licencji.

Oświadczam/y, iż dostarczymy licencję w terminie: ….……....* dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga:

Maksymalny możliwy do zaoferowania termin dostawy licencji wynosi 14 dni 

kalendarzowych. 

*Wykonawca musi podać liczbę od 1-14.

3. Nazwa oferowanej licencji: ……………………………………………….

4. Oświadczamy, że udzielamy 24 miesięczną gwarancję producenta. 

5. Cena wskazana w pkt 1 zawiera koszty, jakie ponosi Zamawiajacy na rzecz 
Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty. 

6. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego, wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Projektowanymi 
Postanowieniami Umowy.

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 

i akceptujemy ją oraz spełniamy wszystkie warunki w niej zawarte.

8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym 

w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, 

określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i akceptujemy 

je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do 

zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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10. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.3

11. Wypełnimy, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO2, obowiązki informacyjne wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskamy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego 

postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile nasza oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu).

12. Jeśli realizacja przedmiotowego zamówienia związana będzie z powierzeniem nam 

przetwarzania danych osobowych, będziemy przetwarzać je zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przez cały czas realizacji zamówienia, w szczególności 

spełnimy wszystkie obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający przez przepisy 

RODO. Jednocześnie gwarantujemy wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych 

nam danych, przy zastosowaniu stosownych środków technicznych i 

organizacyjnych, zgodnie z art. 32 RODO. Zobowiązujemy się również do współpracy 

z NCBR przy realizacji jej obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

13. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

a. ………………………..
b. ……………………….

…………….……., dnia …………. r.

……………………………….

Imię i nazwisko

/podpisano elektronicznie/

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz 

z dokumentem/dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez 

osobę podpisującą ofertę.

2 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).
3w 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 Wykonawca nie składa 
oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 3 do SWZ

JEDZ
/osobny plik/
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Załącznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
/osobny plik/
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Załącznik nr 5 do SWZ
Wykonawca:
…………………………………………….................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………….................
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY / WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa licencji 
brokera zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze”, prowadzonego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielnej 69 
(NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404), oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 5k4 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

4 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 
zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 
i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, 
art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 
% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o 
którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których 
zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich 
ponad 10 % wartości zamówienia.
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przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r., pod poz. 835)5.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w rozdziale VI SWZ polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu 
udostępniającego zasoby: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG),

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),

co odpowiada …..% wartości przedmiotowego zamówienia. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na 
którego …..% wartości zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane 
w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

5 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego 
przypada …… wartości zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane 
w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Uwaga! 10 % wartości zamówienia dotyczy łącznie podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 
środków:

1) 
....................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) 
....................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji)
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_____________________________
                                    (Podpis elektroniczny)

Załącznik nr 6 do SWZ
Podmiot udostępniający zasoby:

…………………………………………….................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………….................
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa licencji 
brokera zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze”, prowadzonego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielnej 69 
(NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404), oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady 
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
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ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)6, 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r., pod poz. 835).7

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 
środków:

6 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 
zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 
i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, 
art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 
% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o 
którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia
7 
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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1) 
....................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) 
....................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji)

_____________________________
                                      (Podpis elektroniczny)
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Załącznik nr 7 do SWZ
Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia:
…...............................................................................

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ 

POSZCZEGÓLYCH WYKONAWCÓW

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „dostawa licencji 
brokera zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze”prowadzonego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, oświadczam, iż następujące roboty 

budowlane/usługi/dostawy* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia: 

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________* 

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________* 

………………………….…………………………….

(podpis elektroniczny)

* zgodnie z zakresem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

poszczególnych Wykonawców.
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