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Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
tel. 22 53 49 281  

 
 
Numer postępowania: BA.WZP.26.23.2021   
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA  
(SWZ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
dla postępowania prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem  

miniPortalu – adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 oraz ePUAPu - adres https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia -  

 
w trybie podstawowym  

 
pn. 

„Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez 
Zamawiającego oprogramowania firmy VMware oraz zakup licencji na 

oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus” 
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I. Zamawiający 
 

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. 
Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 815 -1615. 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.uke.gov.pl 
Dostęp do dokumentów można uzyskać pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/  
Skrzynka poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o 

którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129), zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

2. Wartość zamówienia przekracza kwotę 130 000,00 złotych, natomiast nie jest równa kwocie i nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 139 000,00 euro. 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest: 

1) wykupienie dla Zamawiającego usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 i 463233181, dla wymienionych w 
załączniku numer 1 do wzoru umowy produktów VMware; 

2) zakup licencji na oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus dla 12 CPU wraz z 
zapewnieniem usługa wsparcia i utrzymania. 

 
2. Usługi wsparcia i utrzymania oprogramowania, o której mowa w ust. 1 powinna zapewniać: 

1) wsparcie (asystę) techniczne na poziomie Basic Support (12x5); 
2) dostęp do bieżących update produktów i pełnych wersji upgrade; 
3) nielimitowaną liczbę zapytań o pomoc; 
4) usługę szybkich napraw usterek technicznych poprzez zdalną asystę techniczną. 

 
3. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały wzorze umowy, który 

stanowi załącznik nr 4 do SWZ oraz w załącznikach do tej umowy. 
 

4. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego – Warszawa,                               
ul. Giełdowa 7/9. 

 

5. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,  to 
należy traktować takie określenie jako przykładowe. W każdym takim przypadku Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez 
wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. 

 
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne, opracowywania 

oprogramowania, internetowe i wsparcia. 
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7. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby co 
najmniej jedna osoba pełniąca nadzór nad realizacja umowy, w tym do kontaktów z Zamawiającym 
podczas realizacji umowy była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania 
umowy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1320). Szczegóły opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 10 września 2021 r. do dnia 09 
września 2022 r. 
W przypadku przedłużającej się procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
Zamawiający przewiduje  możliwość przesunięcia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, przy zachowaniu minimum 12-miesięcznego  okresu realizacji Przedmiotu umowy. 

 
V. Zamówienia częściowe, dodatkowe oraz oferta wariantowa. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
 

1) zdolności do występowania o obrocie gospodarczym: 
 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; 

 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

  
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
VII. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z 

przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj. wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.),  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  

d) 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,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) 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. poz. 769),  

g) 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,  

h) 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  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
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;  

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;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
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;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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 nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia.    
 

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. 
 
1. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków 
dowodowych tj.: (nie dotyczy). 

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
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1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych 
środków; 

2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

 
IX. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: (nie 
dotyczy). 

 
X. Informacja dla Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów, Wykonawcy 

zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.  

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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, musi potwierdzać, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do tych zasobów oraz określać w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt. XVI.1) SWZ, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 
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1) oświadczenia, o których mowa w pkt XVI.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, 

2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim  przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy, 

3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.1.1), VIII.1.2) i X.2 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni 
wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców 
wspólnie składających ofertę. 

8. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest 
do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli już są znani. 
 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz o wymaganiach 
formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów. 

 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu  https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: 
email: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl oraz email wskazany przez wykonawcę w formularzu 
oferty. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 70 MB. 

7. Zamawiający podaje ID postępowania: a4920cb6-2ea5-4263-8255-74511d8eaf22 jako załącznik do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania. 

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres email. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
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23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 
 

XII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 
w szczegółach danego postępowania. 

2. Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 
szczególności w formatach: .doc, .docx. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych zgodnie z pkt V.1 SWZ. 

11. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  

12. Oznacza to, że celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru.  

13. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa 
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  

14. Przepis pkt 12 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

15. Przepisy pkt 12–13 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

16. Informacje dotyczące przygotowania oferty: 
1) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 

dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SWZ 
formie; 
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2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
3) stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki 

do niniejszej SWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie; 

4) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby 
arkuszy wchodzących w skład oferty. 

17. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
2) zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 
ustawy Pzp; 

3) zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 1 będzie skuteczne jeżeli Wykonawca w pkt. 11 załącznika nr 1 
do SWZ – wzór formularza oferty, wskaże w sposób nie budzący wątpliwości informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa. 

 
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane 

z realizacją niniejszego zamówienia. 
 
1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację przedmiotu zamówienia.  

Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w umowie w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. 
 

XIV. Wymagania dotyczące wadium. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
XV. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów 

 
Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu 
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 
u Zamawiającego. 

 

XVI. Zawartość oferty. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz z 
ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) złożyć:  

1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ; 

2) oświadczenie, o którym mowa w pkt X.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2B do SWZ (o ile dotyczy); 

3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt X.2 SWZ (o ile dotyczy); 
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt X.7.2) SWZ (o ile dotyczy) sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; 
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5) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, o którym mowa w pkt. X.5 SWZ; 

6) dokumenty, o których mowa w pkt XII.12 – XII.13 SWZ; 
7) dokument wniesienia wadium – zgodnie z pkt XIV niniejszej SWZ (o ile dotyczy); 
8) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 12 załącznika nr 1 do SWZ – wzór 

formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

 
XVII. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29 września 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego 
okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

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. 
 

XVIII.  Termin i sposób składania ofert. 
 
 

1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  31/08/2021 r. do godz. 10:00 
 

2.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.  

 
XIX. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 
(Sala Konferencyjna):  

 
w dniu   

 
31/08/2021 r. 

 
o godz. 12:00 

 
XX. Tryb otwarcia ofert. 
 
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
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2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
 
XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.  
 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena z podatkiem VAT(C) 100 % 100 punktów 

 

2. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 

                                                 Pi (C) =   • Max (C) 

gdzie: 
i – numer oferty 
Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena z podatkiem VAT (C)”; 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
Ci – cena oferty „i”; 
Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena z podatkiem VAT  
(C)” – 60 punktów. 
 
Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na określenie w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających 
się na przedmiot zamówienia. 
 
3. Wybór oferty najkorzystniejszej. 
1) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 
2) W przypadku gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena – a  Zamawiający nie może dokonać 

wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
4. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

XXIII. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w której wykonawcy wskażą podmiot uprawniony do 
kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

iC

Cmin
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2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do 
uzupełnienia umowy. 

 
XXIV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy. 
 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do 
SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we 
wzorze umowy. 
 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
 

1. Wykonawcy oraz 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 określone w Dziale IX ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, 

mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 5.1). 
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub  wobec 

treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne. 

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX 
ustawy Pzp. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. (22) 53 49 281 

Strona 12 / 28 

 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
XXVI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 
49 162. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: 
adres e-mail: iod@uke.gov.pl ; numer telefonu: 22 53 49 241. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym pn. „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez 
Zamawiającego oprogramowania firmy VMware oraz zakup licencji na oprogramowanie 
VMware vSphere 7 Enterprise Plus”. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp. 
5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 
postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie 
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
(szczególna kategoria danych). 
Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych 
na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe), 
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej 
z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy 
teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom przetwarzającym dane we 
własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy 
o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 
z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres 
przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie z 
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. 

8) Posiada Pani/Pan prawo: 
a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to 

miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych oraz informacji 
dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy 
Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, 
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b) uzyskania kopii danych osobowych, 
c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania oraz jego załączników, 

d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z 
art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.  

10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

 
XXVII. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Piotr Kisiel –   
telefon: 22 53 49 281,  e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
 
Załączniki do niniejszej SWZ: 
 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty. 
2. Załącznik nr 2A – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3.  Załącznik nr 2B – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

4. Załącznik nr  3 – wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Załącznik nr  4 – wzór umowy z załącznikami. 
 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

      Dariusz Walaszczyk 
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Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty. 
 
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.23.2021    
WYKONAWCA(Y): ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów), NIP, REGON) 

 

 
Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego pn.: 
 

„Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania 
firmy VMware oraz zakup licencji na oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus” 

 
Oświadczam(y), że: 

1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień 

do tej SWZ oraz modyfikacji tej SWZ; 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ 

oraz jej modyfikacji; 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:1 
 

L.p. Opis usługi Cena  netto Cena brutto 
1 2 3 4 

1. 

wykupienie usługi wsparcia i utrzymania 
dla posiadanego przez Zamawiającego 
oprogramowania, zgodnie z zawartym 
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z 
firmą VMware kontraktem nr 40202108 i 
nr 463233181 (§ 2 – załącznik nr 4 do 
SWZ) 

……………… ……………… 

2. 
zakup licencji na oprogramowanie 
VMware vSphere 7 Enterprise Plus dla 12 
CPU (§ 2 – załącznik nr 4 do SWZ) 

……………… ……………… 

3. 

wykupienie usługi wsparcia i utrzymania 
dla licencji na oprogramowanie VMware 
vSphere 7 Enterprise Plus dla 12 CPU, o 
których mowa w pkt 2 powyżej (§ 2 – 
załącznik nr 4 do SWZ) 

……………… ……………… 

OGÓŁEM: ……………… ……………… 

 

                                                 
1 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca 
składając taką ofertę, informuje Zamawiającego w pkt 6 formularza oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
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4) stosownie do art. 225 ustawy Pzp oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie2 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług.  

Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 

u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy Pzp: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić 
do powstania obowiązku 

podatkowego u 
Zamawiającego3 

 

Wartość towaru lub usługi objętego 
obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego bez podatku od 
towarów i usług 

Stawka podatku od 
towarów i usług, 
która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, 
będzie miała 
zastosowanie 

   

   

 
5) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ; 

6) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w SWZ; 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 4 do SWZ; 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści określonej 

w Załączniku nr 4 do SWZ zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 

przez Zamawiającego; 

9) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej4; 

10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego 

zamówienia; 

11) na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane. Jednocześnie wraz z ofertą składam 

uzasadnienie, o którym mowa w pkt XII.17 SWZ5:  

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 
 1)    
 2)    
 
12) następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom6: 

 

                                                 
2 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
3 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
4 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
5 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 
6 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
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 Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

1)   

2)   

 
13) oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy7 mikroprzedsiębiorstwem /małym /średnim 

przedsiębiorstwem. 
14) oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO8  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

 
15) wniesione wadium Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na rachunek  

nr …………………………………………..………………………… prowadzony przez ……………………………..……..9; 
 
16) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

 

Imię i nazwisko: _________________________________________________________  
 
Nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________ 
                      
Adres:  _________________________________________________________________      
                
Telefon: __________________________________ 
 
Adres e-mail:  __________________________________ 

Adres e-PUAP:  __________________________________ 

 

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

                …………………………………………….. 

  (podpis) 

UWAGA: Formularz oferty musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub/i 
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

                                                 
7 Wykonawca skreśla niepotrzebne; UWAGA! Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
8 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 z późn. zm.). 
9 Informacje podaje Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu. 
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Załącznik nr 2A do SWZ – wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.23.2021 

WYKONAWCA: 
 
 
 
…………………………………………………... 
              (Nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykupienie usługi wsparcia i 
utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy VMware oraz zakup licencji 
na oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus”, oświadczam, co następuje: 
 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
 

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
przez Zamawiającego w pkt VI SWZ; (nie dotyczy) 

 
3) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt VI SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: (nie dotyczy) 
 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
                                               (należy wskazać podmiot/y) 

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………                                 
                            (należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

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

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

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub/i 
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 2B do SWZ – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (nie dotyczy).  
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.23.2021 

WYKONAWCA(Y): 
(Nazwa i adres)  

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 

Oświadczenie Podmiotu udostepniającego zasoby 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykupienie usługi wsparcia i 
utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy VMware oraz zakup licencji 
na oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus”, oświadczam, co następuje: 
 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
 

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby spełnia następujące warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt VI SWZ tj: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                            (należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

     (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Podmiotu, 
zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Podmiotu (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub/i 
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie składają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenia zamówienia). 
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.23.2021 

WYKONAWCA(Y): 
(Nazwa i adres)  

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
 
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykupienie usługi wsparcia i 
utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy VMware oraz zakup licencji na 
oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus”: 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
poszczególni Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonają następujące dostawy  
stanowiące przedmiot zamówieniu: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Wykaz dostaw, które zostaną wykonane przez Wykonawcę 

1.   

2.   

…   

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

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

       (podpis) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawców 
zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub/i 
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy.  

 
UMOWA NR ……………………………………………….. 

 

pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej – z siedzibą w Warszawie,  
przy ul. Giełdowej 7/9, (01-211 Warszawa), NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
 
......................................... -..................................................., 

 
a 
 
……………………….………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: …………) przy ul. …………………..………., 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Wydział10 ........................ w...................................... pod numerem wpisu …………………….., 
NIP....................................................., kapitał zakładowy w wysokości ……………………..…, posiadającą 
kapitał zakładowy opłacony w całości / w części w wysokości …………………….11, zwanym dalej 
„Wykonawcą12” 
 
reprezentowaną przez: 
 
......................................... -..................................................., 
 
 
......................................... -..................................................., 
 
uprawnionym/i do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr 
………………., stanowiącym Załącznik nr …. do niniejszej umowy / uprawionym/i do reprezentacji na 
podstawie aktualnego, nieodwołanego na dzień zawarcia niniejszej umowy pełnomocnictwa nr …… 
z dnia …………….., udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotu, zgodnie 
z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ………………., stanowiącym Załącznik nr …. do 
niniejszej umowy13. 
zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści: 
 
 

 
 

§ 1 
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej jako: „ustawa Pzp”, 

                                                 
10 Dotyczy Wykonawców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. 
11 Dane dotyczące kapitału zakładowego tylko w przypadku spółek kapitałowych; dane dotyczące opłacenia w części kapitału zakładowego 
wypełnić tylko w przypadku spółki akcyjnej. 
12 W przypadku wyboru podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum, należy oznaczyć każdy z  tych 
podmiotów odrębnie, z powołaniem danych pełnomocnika, jeśli został ustanowiony m.in. do zawarcia umowy. Zamawiający może zażądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku dwóch lub 
większej ilości podmiotów pod stronie Wykonawcy, którzy złożyli wspólnie ofertę, pod pojęciem Wykonawcy w rozumieniu niniejszej Umowy 
należy rozumieć wszystkie te podmioty razem wzięte. 
13 Do wyboru w zależności od tego, czy Wykonawca działać będzie w umowie sam czy też przez pełnomocnika / pełnomocników. 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – znak postępowania: 
BA.WZP.26.23.2021. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) wykupienie dla Zamawiającego usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 i 463233181, dla wymienionych w 
załączniku numer 1 do wzoru umowy produktów VMware; 

2) zakup licencji na oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus dla 12 CPU wraz z 
zapewnieniem usługa wsparcia i utrzymania 

– zwany dalej również „Wsparcie” lub „Przedmiotem umowy”. 
2. Usługa wsparcia i utrzymania oprogramowania, o której mowa w ust. 1 powinna zapewniać: 

1) wsparcie (asystę) techniczne na poziomie Basic Support (12x5); 
2) dostęp do bieżących update produktów i pełnych wersji upgrade; 
3) nielimitowaną liczbę zapytań o pomoc; 
4) usługę szybkich napraw usterek technicznych poprzez zdalną asystę techniczną. 

3. Zakup oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nastąpi przez konto zakupowe producenta 
oprogramowania. Wraz z oprogramowaniem Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające udzielenie licencji. 

3. W okresie wsparcia i utrzymania Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu 
dostępu do bieżących update produktów i pełnych wersji upgrade dla produktów 
wyszczególnionych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy niezwłocznie od chwili ich 
opublikowania, które Zamawiający będzie mógł pobrać ze strony: www.vmware.com  

 
§ 3 

1. Wsparcie będzie świadczone na rzecz Zamawiającego w okresach od dnia 10 września 2021 r. do 
dnia 09 września 2022 r.14 dla kontraktu numer: 40202108, 463233181 oraz dla licencji o których 
mowa w  § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 5 dni od zawarcia umowy potwierdzenie, 
wystawione przez producenta/dystrybutora oprogramowania VMware, wykupienia na rzecz 
Zamawiającego usługi Wsparcia, zgodnie z zakresem wymienionym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy 
dla produktów VMware wymienionych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy. 

3. Dostarczenie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 potwierdzone będzie podpisaniem protokołu 
odbioru.  

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać informację o nazwie produktu, liczbie 
oraz dacie rozpoczęcia oraz zakończenia usługi Wsparcia.  W potwierdzeniu powinna znaleźć się 
również nazwa i adres Zamawiającego. 

5. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3 zostanie podpisany nie później niż 5 dni po odbiorze bez 
zastrzeżeń Przedmiotu umowy przez Zamawiającego tj. potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2. 

 
§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy  
i ekonomiczny oraz posiada wymaganą przez Zamawiającego autoryzację producenta 
oprogramowania VMWare, w zakresie niezbędnym do wypełnienia postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca potwierdza, iż uprawniony jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim 
a producentem/dystrybutorem oprogramowania VMWare do realizacji Przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

                                                 
14 W przypadku przedłużającej się procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje  możliwość przesunięcia 
rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy zachowaniu minimum 12-miesięcznego  okresu realizacji Przedmiotu umowy. 
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1. Za realizację Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, 
w kwocie netto: ………………………… zł (słownie: ………………………………………….zł), co łącznie stanowi 
kwotę brutto ………………..…….. zł (słownie: ……………………………………………zł). Szczegółowa kalkulacja 
wynagrodzenia stanowi załącznik numer 2 do umowy. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
wykonania umowy, w tym w szczególności koszty nabycia prawa do nowych wersji 
oprogramowania VMware i koszty nabycia prawa do pomocy technicznej.  

 
 

§ 6 
1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, będzie 

podpisanie przez Strony umowy bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 
umowy.  

2. Płatność, o której mowa w ust. 1 zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………. w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której dołączony 
zostanie podpisany przez obie Strony umowy protokół odbioru. 

 
§ 7 

1. Ze strony Zamawiającego osobami  uprawnionymi  do kontaktów z Wykonawcą i podpisania 
protokołu odbioru są: …………………………., telefon: …………………………., e-mail: …………………………. lub 
…………………………., telefon: …………………………., e-mail: …………………………. 

2. Do nadzoru nad realizacją Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, w tym do kontaktów  
z Zamawiającym podczas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: …………………………., 
telefon: …………………………., e-mail: …………………………. lub …………………………., telefon: 
…………………………., e-mail: …………………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany umowy  
i zawarcia aneksu. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie  
o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób, do wykonywania czynności określonych w ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu. 

 
§ 8 

1. Zamawiający wymaga, aby nadzór nad realizacją umowy przez Wykonawcę pełniony był przez 
osobę wskazaną w § 7 ust. 2, zatrudnioną na postawie umowy o pracę przez cały okres trwania 
umowy.  

2. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się przedłożyć 
Zamawiającemu dowód zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w postaci oświadczenia  
o zatrudnieniu osoby, o której mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę, zawierającego  
w szczególności: imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i datę 
zawarcia umowy o pracę, a także poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę i zanonimizowane kopie umów o pracę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych, zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę  
z osobami pełniącymi nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

4. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, 
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
osoby, o której mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 
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szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy. 

5. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 2 lub 4 lub ust. 5, w  terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie 
ponownie wezwany do ich złożenia, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu na dokonanie ww. 
czynności. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy w dodatkowym terminie z obowiązku 
złożenia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień, lub w przypadku złożenia 
oświadczeń, dokumentów bądź wyjaśnień nieczyniących zadość wymaganiom określonym w 
niniejszej umowie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, 
o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wskazanych do realizacji Przedmiotu umowy. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych  
w poniższych przypadkach: 
1) niedotrzymania terminu dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy – 

kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) braku dostępu do bieżących update produktów i pełnych wersji upgrade do produktów 
wyszczególnionych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy niezwłocznie od chwili ich 
opublikowania, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy – kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

3) niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, 
o której mowa w § 8 ust. 1 umowy  – kwotę w wysokości 500,00 zł – za każdy stwierdzony 
przypadek niezłożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w § 8 umowy 
lub za każdy stwierdzony przypadek złożenia oświadczeń, dokumentów bądź wyjaśnień 
nieczyniących zadość wymaganiom określonym w umowie; 

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

5) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy – kwotę w 
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 4 jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak 
również na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”. 

3. Postanowienia ust. 1 pkt 1-5 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez 
którą na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego 
Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 
strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 
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4. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych  
w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na 
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych  
z płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie umowy nie przekroczy 
100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 
§ 10 

1.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 
ust. 2 umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 492 k.c.  
i żądania kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 umowy. 

2.  W przypadku dokonania odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony 
jest do naliczenia kary umownej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 albo na podstawie § 9 ust. 1 pkt 4 
umowy. Zamawiający naliczy karę umowną, która na dzień odstąpienia będzie przedstawiała 
wartość wyższą. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu Zamawiającemu części wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w 
wysokości wyliczonej proporcjonalnie do okresu niezapewnienia Zamawiającemu Wsparcia.  

4.  Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 
uzasadnienia. 

 
§ 11 

1.  Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny być 
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. 

2.  W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 

1. Wszelka korespondencja będzie wysyłana na następujące adresy: 

1) Zamawiający: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa, nr 7/9, 01-211 Warszawa; 

2) Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wszelkie pisma i zawiadomienia związane z umową będą przez Strony doręczane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adresy przedstawicieli Stron, wskazanych w § 7 umowy. 

3. Pisma zmierzające do zmiany lub ustania łączącego strony stosunku prawnego doręczane będą 
bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem poleconym. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych wskazanych 
w ust. 1. W przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na adres 
uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone.  

 
§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że jest producentem oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 
umowy lub jest uprawniony, na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim a producentem 
oprogramowania, do realizacji Przedmiotu umowy w tym zakresie, w tym w szczególności do 
pośrednictwa w umowach związanych z udzieleniem licencji na oprogramowanie wchodzące w 
skład Przedmiotu umowy oraz pobierania bezpośrednio od podmiotów korzystających z ww. 
oprogramowania opłat z tytułu udzielonej licencji. 

2. Wykonawca na postawie umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej, rozciągającej się na całe 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nieograniczonej czasowo (na czas nieoznaczony) licencji na 
korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.  W ramach licencji 
Zamawiający uprawniony jest do korzystania z oprogramowania zgodnie z celem niniejszej umowy, 
poprzez: 
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a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlenia, 

stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie, 

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

c) sporządzanie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z oprogramowania, 

d) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania oprogramowania w celu jego idei i zasad 

przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza komputerowego, jeżeli, będąc do tych 

czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania lub przechowywania oprogramowania, 

e) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 

informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu 

komputerowego z innymi programami komputerowymi, na warunkach z art. 75 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1062). 

3. Przez słowo „licencja” Zamawiający rozumie prawo do legalnego korzystania z oprogramowania, na 
warunkach wskazanych przez producenta tego oprogramowania i opisanych w niniejszej umowie, w 
tym w załączniku numer 1 do umowy. 

4. Uprawnienia z licencji na korzystanie z oprogramowania Zamawiający nabywa z chwilą 
udostępnienia kodów licencyjnych oprogramowania w systemie informatycznym producenta 
oprogramowania. 

 
§ 14 

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, która nie 
prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a także w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności: 

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub 
zakres realizacji przedmiotu umowy – zmiany polegać będą na dostosowaniu umowy do 
zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru umowy; 

3) wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub wynikających z uzasadnionych 
potrzeb Zamawiającego i skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych w § 3, 
załączniku numer 1 do umowy – zmiany polegać będą na zmianie terminów realizacji  umowy. 
Terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania okoliczności 
uzasadniających zmiany;  

4) zaistnienia siły wyższej, która ma wpływ na prawidłową realizację Przedmiotu umowy, o której 
mowa w § 9 ust. 3 umowy, przez którą na potrzeby Umowy rozumieć należy zdarzenie 
zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 
zachowaniu należytej staranności – zmiany polegać będą na dostosowaniu umowy do 
zmienionych siłą wyższą okoliczności w zakresie, w jakim te okoliczności wywarły wpływ na 
terminy lub sposób realizacji umowy; 

5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 

2. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie wprowadzane będą w zakresie niezbędnym do 
dostosowania umowy do zaistniałych okoliczności. Zmiany nie mogą w żadnym przypadku stanowić 
podstawy do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Każda ze zmian, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, może natomiast skutkować obniżeniem wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy.  
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3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o potrzebie dokonania zmiany przedstawiając opis zmiany. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zaproponować Zamawiającemu dokonanie tej zmiany, 
która mieścić się będzie w katalogu zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie. Zamawiający 
może według własnego uznania zatwierdzić lub odrzucić zmianę proponowaną przez Wykonawcę 
bez dodatkowego uzasadnienia podjętej decyzji. Procedura zgłaszania i akceptacji propozycji 
zmiany opisana w ust. 2-3  ma odpowiednie zastosowanie.  

5. Zmiany, o których mowa w niniejszej umowie (z wyłączeniem zmian nieistotnych w rozumieniu ust. 
6 poniżej), będą wprowadzone jedynie po zawarciu przez Strony, pod rygorem nieważności, aneksu 
do umowy. 

6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:  

1) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, ani ich danych teleadresowych; 

2) zmiana danych Wykonawcy wskazanych w umowie, polegających na zmianie formy prawnej, 
firmy, danych teleadresowych, itp. (np. w wyniku zmiany siedziby, przekształcenia, przejęcia), 
pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany podmiotowej po stronie Wykonawcy; 

3) zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w umowie. 
 

§ 15 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej w zakresie innym niż wskazał to 

w ofercie przetargowej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy. 
2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 
4. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz mogą 

być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
5. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z umowy, powinny być rozwiązywane 

bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W przypadku niepowodzenia tych 
negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 
stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129). 

7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik numer 1 do umowy – wykaz produktów (licencji) VMWare. 
 

1. Wykaz produktów (licencji) VMware wchodzących w skład kontraktu nr 40202108: 

Numer produktu Nazwa Ilość 
Początek 
wsparcia 

Koniec 
wsparcia 

VDI-W-STR-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware View 3 
Enterprise Bundle: Starter Kit 

1 10-09-2021 09-09-2022 

VDI-W-ADD10-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware View 3 
Enterprise Bundle: 10 Pack 

1 10-09-2021 09-09-2022 

VDI-W-ADD10-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware View 3 
Enterprise Bundle: 10 Pack 

1 10-09-2021 09-09-2022 

VC-SRM6-ENT-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware Site 
Recovery Manager 6 Enterprise (1 VM) 

10 10-09-2021 09-09-2022 

VC-SRM6-ENT-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware Site 
Recovery Manager 6 Enterprise (1 VM) 

10 10-09-2021 09-09-2022 

VU4-PR-100-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware View 4 
Premier Bundle: 100 Pack 

1 10-09-2021 09-09-2022 

VCS6-STD-G-SSS-
C 

Basic Support Coverage VMware vCenter 
Server 6 Standard for vSphere 6 (Per 
Instance) 

1 10-09-2021 09-09-2022 

VS6-EPL-G-SSS-C 
Basic Support Coverage VMware vSphere 
6 Enterprise Plus for 1 processor 

6 10-09-2021 09-09-2022 

VS6-EPL-G-SSS-C 
Basic Support Coverage VMware vSphere 
6 Enterprise Plus for 1 processor 

16 10-09-2021 09-09-2022 

VU4-PR-10-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware View 4 
Premier Bundle: 10 Pack 

2 10-09-2021 09-09-2022 

VU4-PR-U10-G-
SSS-C 

Basic Support Coverage VMware View 4 
Premier Bundle: Starter Kit 

3 10-09-2021 09-09-2022 

 

2. Wykaz produktów (licencji) VMware wchodzących w skład kontraktu nr 463233181: 

Numer produktu Nazwa Ilość 
Początek 
wsparcia 

Koniec 
wsparcia 

VS6-EPL-G-SSS-C 
Basic Support Coverage VMware vSphere 
6 Enterprise Plus for 1 processor 

10 10-09-2021 09-09-2022 

 

3. Zakup licencji na oprogramowanie VMware vSphere 7 Enterprise Plus dla 12 CPU wraz z 
zapewnieniem usługa wsparcia i utrzymania. 

 

Uwaga! W przypadku przedłużającej się procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
Zamawiający przewiduje  możliwość przesunięcia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, przy zachowaniu minimum 12-miesięcznego  okresu realizacji Przedmiotu umowy. 
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Załącznik numer 2 do umowy – szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia. 
(szczegółowa kalkulacja zostanie przeniesiona z formularza oferty) 
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