
 

 

 

 

 

DE-WZP.261.14.36.2016.BR               Warszawa, 18 listopada 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zakupu: 

Dostawa na rzecz Zamawiającego, podłączenie i konfiguracja 6 sztuk 

przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem i licencjami upoważniającymi 

do korzystania z nich na terenie RP  

a) termin wykonania zamówienia: 

10 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem postanowień dotyczących 

gwarancji. 

b) miejsce realizacji zamówienia:  

W siedzibie Zamawiającego: al. J. Ch. Szucha 25, 00 – 918 Warszawa. 

c) warunki płatności:  

Zgodnie z § 4 umowy. 

d) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

Dostarczone przez Wykonawcę przełączniki sieciowe muszą być zgodne z  Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i objęte 60 

miesięczną gwarancją na warunkach określonych w § 2 umowy.  

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2016 r. do 

godz. 12.00 

a) w wersji elektronicznej na e-mail: bartlomiej.radecki@men.gov.pl, lub 

b) faxem na numer: 22 621-50-10, lub 

c) osobiście w siedzibie:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), lub 

d) przesłać na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353) 

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

1) Cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100%, 

 Punkty zostaną przyznane wg wzoru:  
C= Cn / Co x 100 pkt x 100% 
gdzie:” 
C = liczba przyznanych punktów w kryterium „Cena brutto oferty” 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  

Wynik działania zostanie  zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.  

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie 

jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 
 

W załączeniu: 
1. Formularz ofertowy 
2. Umowa wraz z załącznikami  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Formularz ofertowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP .................................................... REGON ........................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu: ............................................. 

Numer faksu: …………................................... 

e-mail:  ........................................................... 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Dostawę na rzecz Zamawiającego, 

podłączenie i konfiguracja 6 sztuk przełączników sieciowych wraz 

z oprogramowaniem i licencjami upoważniającymi do korzystania z nich na 

terenie RP” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze 

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który został zawarty w Załączniku nr 

1 do umowy,  

 

za cenę brutto:  

CENA BRUTTO: 
…………………. złotych 

(słownie………………………………………………………..……) 

 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

 
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych 
polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie 
podlegać zmianom.  

 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy. 
 

 

 

 

………………………………             ……………………………………...……… 
                 (miejscowość i data)                                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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UMOWA nr MEN/2016/BA/ 
 

Zawarta w Warszawie w dniu ………..2016 r. pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie (00-

918) przy al. J. Ch. Szucha 25, NIP: 701-00-15-610, REGON: 000177939, zwanym w 

treści umowy "Zamawiającym", w imieniu, którego działa: 

Pan ……………………….. –  ……………………….. 

a 

……………………….. , zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna 

„Stroną”. 

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o dokonanie zakupu nr DE-

WZP.261.14.36.2016 na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego, podłączenie 

i konfiguracja 6 sztuk przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem 

i licencjami upoważniającymi do korzystania z nich na terenie RP,  

nieograniczonymi w czasie, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania i korzystania 

ze sprzętu określonego w ofercie Wykonawcy, zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Przedmiot Umowy zwany jest dalej 

również „sprzętem” lub „przedmiotem zamówienia”. 

2. Wykonawca zapewni również świadczenie usług serwisu, napraw gwarancyjnych, 

konsultacji i pomocy technicznej dot. przedmiotu Umowy przez okres i na zasadach 

określonych w Umowie. 

3. Podłączenie i konfiguracja muszą zostać dokonane zgodnie z aktualną wiedzą 

techniczną i zaleceniami producenta przełączników sieciowych przez osobę/y 

odpowiednio wykwalifikowane. W tym celu Wykonawca zapewni realizację podłączenia 

i konfiguracji  przez minimum jedną osobę, która posiada ważny certyfikat i/lub 

zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji/odpowiedniej 

wiedzy, wystawione przez  producenta sprzętu. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  przedstawi dokumenty dot. osoby/osób 

o których mowa w ust. 3 potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.    

 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe sprzętu są zgodne ze 

złożoną ofertą w postępowaniu o dokonanie zakupu ,  nr  DE-WZP.261.14.36.2016, a 

dostarczony sprzęt stanowi jego wyłączną własność, jest fabrycznie nowy, nieużywany i 

jest zgodny z dostarczoną dokumentacją oraz spełnia wymogi w zakresie 

bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. Przez stwierdzenie 

„fabrycznie nowy” należy rozumieć sprzęt nieużywany, oryginalnie opakowany 

(opakowania muszą być nienaruszone i posiadać zabezpieczenia zastosowane przez 

producenta). 

2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonego sprzętu oraz jakość 

wykonanego podłączenia i konfiguracji. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych 

i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również 

jakąkolwiek niezgodność sprzętu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.  
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4. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt, własnym staraniem i na 

własne ryzyko do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, al. J. Ch. 

Szucha 25 w godz. 9.00 - 15.00 w dniu roboczym. Wykonawca ustawi, podłączy i dokona 

konfiguracji sprzętu w pomieszczeniach budynku MEN wskazanych przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

5. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy oraz 

poprawność podłączeni i konfiguracji sprzętu w siedzibie Zamawiającego.  

6. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy niezbędne jest protokolarne 

przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wraz 

z dokumentami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim i dokonanie przez 

Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 

do Umowy. 

7. W przypadku niezgodności sprzętu, pod względem ilości, rodzaju lub stwierdzenia innych 

wad podczas odbioru, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie przekraczając 

terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, dostarczyć na własny koszt sprzęt wolny od wad 

i zgodny z przedmiotem Umowy lub dokonać poprawnego podłączenia i/lub konfiguracji. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt na okres 60 miesięcy. 

9. Okres gwarancji liczony jest od odbioru  sprzętu wskazanego w protokole odbioru 

podpisanym bez zastrzeżeń. 

10. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia 

powstałe z winy Zamawiającego) serwis gwarancyjny, świadczony w siedzibie 

Zamawiającego. 

11. Zakres usług gwarancyjnych obejmuje w szczególności: 

 naprawy, w tym usuwanie usterek, wymiany gwarancyjne uszkodzonych elementów 

lub sprzętu, w miejscu dostawy sprzętu,  konsultacje i pomoc techniczną w zakresie 

funkcjonowania sprzętu, 

 dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronach producenta sprzętu 

oraz poprawek i aktualizacji oprogramowania dostarczanego wraz ze sprzętem, 

 przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania sprzętu, 

 diagnozę sprzętu, 

 dojazdy i transport niezbędny do wykonania czynności serwisowych, 

 inne czynności niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. 

12. Warunki serwisu gwarancyjnego: 

1) gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń) bez ograniczenia czasowego (24 h na 

dobę, 7 dni w tygodniu),  

2) serwis będzie świadczony na oryginalnych częściach, 

3) upoważnieni pracownicy Zamawiającego mogą dokonywać zgłoszeń gwarancyjnych 

bez ograniczeń czasowych (24 h na dobę, 7 dni w tygodniu), telefonicznie, faksem 

na numer …………………………. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

…………………………….. lub poprzez interfejs www, 

4) Wykonawca jest zobowiązany stawić się w siedzibie Zamawiającego i  przystąpić do 

usuwania wad, usterek lub awarii niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu 

roboczym po zgłoszeniu (w godzinach pracy MEN),  

5) standardowy czas naprawy wynosi 1 dzień roboczy od dnia przystąpienia do 

naprawy, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie 

pisemnej w przypadku wystąpienia kolejnej wady, awarii lub usterki sprzętu po 

wcześniejszych co najmniej 5 jego naprawach, 
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7) w przypadku wymiany sprzętu na nowy, Zamawiający wymaga, aby nowy sprzęt 

posiadał co najmniej takie same parametry i funkcjonalności, jak sprzęt zaoferowany 

w ofercie Wykonawcy, 

8) Wykonawca gwarantuje, że usługi objęte przedmiotem Umowy, o których mowa 

w ust. 11 i 12 będą świadczone przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego sprzętu, w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami 

obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności, 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z realizacją uprawnień 

gwarancyjnych przez Zamawiającego w okresie gwarancji, 

10) na sprzęt wymieniony w ramach gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia 

dostarczenia go przez Wykonawcę w miejsce użytkowania, 

11) uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady, 

12) świadczenie na rzecz Zamawiającego usług gwarancyjnych i serwisowych oraz 

korzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest w wynagrodzeniu 

Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

15. Wykonawca odpowiada dodatkowo z tytułu rękojmi za wady na zasadach wynikających 

z Kodeksu cywilnego przez okres równy okresowi gwarancji. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 

ust. 1 w terminie maksymalnie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Za termin realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się wskazaną, w  podpisanym przez 

Strony bez zastrzeżeń protokole odbioru, datę wykonania bez wad całości przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 1. 

3. Usługi objęte przedmiotem Umowy, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy świadczone 

będą przez okres wskazany w § 2 ust. 8. 

4. Jeżeli termin na wykonanie zobowiązania kończy się w sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy przyjmuje się, że termin upływa następnego dnia roboczego. 

§ 4. 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć kwoty: ........................ zł brutto (słownie złotych: ...........................00/100). 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot Umowy dostarczony i odebrany 

protokolarnie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje 

wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu Umowy jakie mogą powstać 

w związku z jej realizacją, w tym koszty opłat pośrednich, celnych, podatek od towarów 

i usług (VAT), ubezpieczenie, koszt transportu, załadunku i rozładunku, koszty 

wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na pozbawiony wad, koszty odbioru 

i dostarczenia elementów podlegających wymianie gwarancyjnej, koszty serwisu 

gwarancyjnego, opłat licencyjnych, oraz inne usługi/koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

§ 5. 

1. Należność za dostarczony sprzęt płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia przedstawienia 

prawidłowo wystawionej na Zamawiającego faktury przez Wykonawcę. 

2. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, 

które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla 

celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń. 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi 

od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności z przyczyn wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 oraz § 7 ust. 3. 

2) w wysokości 1% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

roboczy zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 

ust.1, 

3) w wysokości 300 zł za każdy dzień roboczy zwłoki w wykonaniu czynności 

gwarancyjnych, o których mowa w § 2 ust. 12 pkt 4, 5 lub 6. Kary umowne 

wynikające z niniejszego punktu za przekroczenie terminu będą naliczane oddzielnie 

w odniesieniu do każdego sprzętu będącego przedmiotem Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie jedynie za prawidłowo wykonaną, potwierdzoną przez 

Zamawiającego część Umowy. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości 

przedmiotu Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź 

szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wartości wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu Umowy wartości naliczonych kar, a w przypadku nie dokonania potrącenia 

kara umowna jest płatna w terminie do 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

6. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% 

kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

§ 7. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu w tym zakresie) w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie, o którym 

mowa w § 3 ust. 1,  

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu innych zobowiązań objętych Umową, 

przekraczającej 7 dni kalendarzowych, 

3) niedostarczenia sprzętu fabrycznie nowego lub niezapewnienia do realizacji 

podłączenia i konfiguracji sprzętu osoby spełniającej wymagania wskazane 

w § 1 ust. 3, 

4) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, czyniącego 

dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 1-4 w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny do 

odstąpienia.  
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3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w całości lub w części w innych 

sytuacjach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej 

wykonanie, korzystanie z licencji przez Zamawiającego zgodnie z Umową, nie narusza 

praw własności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych osób 

trzecich, w tym praw autorskich lub patentów.  

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Umową, w szczególności 

zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie 

działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty 

od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym 

koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, w razie 

wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w 

razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu 

Umowy, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla 

Zamawiającego prawa do przedmiotu Umowy lub dokona wymiany na przedmiot nie 

naruszający praw. W przypadku jeżeli powyższe okaże się niemożliwe, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu zapłaconego przez Zamawiającego 

wynagrodzenia. 

§ 9. 

1. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: 

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. 

zm.), 

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z późn. zm.). 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych 

w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego – ……………………………………... 

2) ze strony Wykonawcy – ………………………………………….. 

6. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru: 

 ze strony Zamawiającego są: ………………………………………… lub inne osoby 

upoważnione przez Zamawiającego, 

 ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………………….. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 lub 6 może nastąpić po poinformowaniu drugiej 

strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 do Umowy  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przełącznik sieci LAN – 6 sztuk 
 
1. Typ i liczba portów liniowych w ramach urządzenia: 

a) Minimum 24 porty RJ45 - 10/100/1000 PoE+ zgodne z IEEE 802.3af oraz 802.3at, 

b) Minimum 8 portów na wkładki SFP. Przełącznik musi umożliwić możliwość 

upgrade tych portów do prędkości 10Gbit/s (wkładki SFP+) za pomocą dodatkowej 

karty lub klucza licencyjnego, 

c) Wszystkie porty liniowe muszą być z przodu obudowy, 

d) Porty 1GE (SFP) muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami  – minimum 

1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U zależnie od potrzeb 

Zamawiającego. 

2. Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard 

zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie ze standardami IEEE 802.3af 

oraz IEEE 802.3at.  Budżet mocy PoE/PoE+ dla wszystkich portów nie może być 

mniejszy niż 355W dla przełącznika pracującego na 1 zasilaczu typu AC. 

3. Przełącznik musi umożliwiać dodanie redundancji zasilania poprzez dodanie 

dodatkowego zasilacza wewnętrznego lub zewnętrznego. W przypadku zasilacza 

zewnętrznego takowy musi być zarządzany poprzez siec Ethernet (port 10/100) oraz 

konsolę szeregową RS232. Redundantny zasilacz nie jest przedmiotem tego 

postępowania. 

4. Urządzenie musi obsługiwać minimum 4000 VLAN 802.1q. 

5. Urządzenie musi obsługiwać minimum 15000 adresów MAC. 

6. Urządzenie musi posiadać min. 2GB pamięci DRAM i 1GB pamięci flash. 

7. Parametry fizyczne – możliwość montażu w szafie 19”, wielkość urządzenia nie może 

przekroczyć 1U. 

8. Minimalna wydajność przełączania ruchu 150Mpps  (dla pakietów 64-bajtowych) oraz 

wymagana minimalna przepustowość matrycy 100Gb/s (200Gb/s full duplex). 

9. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem 

następujących parametrów: 

a) Do min. 9 jednostek w stosie, 

b) Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 40Gbps, 

c) Możliwość tworzenia połączeń EtherChannel LACP zgodnie z 802.3ad dla portów 

należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) – minimum 

z 4 różnych przełączników w stosie jednocześnie, 

d) Jeżeli realizacja funkcji stackowania wymaga dodatkowych modułów/kabli itp. ich 

dostarczenie w ramach tego postępowania jest wymagane. Dopuszczalne jest 

stackowanie po portach liniowych opisanych w punkcie 1b SFP+/QSFP+ lub 

portach dedykowanych, takowe muszą być dostarczone razem z przełącznikiem. 

10. Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów (Jumbo 

Frames). 

11. Urządzenie musi wspierać mechanizm QinQ. 

12. Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet). 

13. Obsługa protokołu NTP lub SNTP. 

14. Musi zapewniać obsługę min. 12000 statycznych tras routingu IPv4. 

15. Musi zapewniać routing statyczny oraz dynamiczny: OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIP-NG. 

16. Musi zapewniać obsługę protokołów First-Hop Redundancy – VRRP. 

17. Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM. 
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18. Wsparcie dla protokołów Per-VLAN Spanning-Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 250 

instancji protokołu STP. 

19. Wsparcie dla funkcji BPDU Guard oraz funkcji wykrywania i zabezpieczenia przed 

pętlami Layer 2. 

20. Wsparcie dla funkcji Auto-MDI/MDI-X na portach 10/100/1000. 

21. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server oraz 

wspierać funkcję DHCP Helper. 

22. Funkcjonalność Layer 2 traceroute.  

23. Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. 

24. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: 

a) Minimum 3 poziomów dostępu administracyjnego, 

b) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego 

przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego 

przypisania listy ACL. Wsparcie dla Critical-VLAN, Restricted-VLAN oraz Guest-

VLAN, 

c) Obsługa Private VLAN, 

d) Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, 

e) Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www (WebAuth), 

f) Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania 

mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie 

jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak 

i uwierzytelniania per MAC, 

g) Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na 

jednym porcie, 

h) Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176,  

i) Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS 

z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, 

j) Obsługa list kontroli dostępu (ACL), 

k) Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection 

l) Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych 

i ruchu głosowego, 

m) Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów 

danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne).  

25. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości 

usług w sieci: 

a) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS),  

b) Implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym dla 

obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu WRR lub SRR lub 

innego podobnego dla obsługi tych kolejek, 

c) Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym 

priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 

d) Możliwość mapowania ruchu do określonych kolejek QoS z wykorzystaniem ACL, 

e) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na każdym porcie jednocześnie dla 

ruchu wychodzącego oraz przychodzącego za pomocą Shapingu lub Policingu. 

26. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP). 

27. Obsługa protokołu UDLD. 

28. Obsługa protokołu Ethernet Ring – Np. G.8032 lub REP lub inny równoważny. 

29. Obsługa protokołu GVRP lub MVRP lub innego równoważnego (np. VTP). 

30. Obsługa protokołu OpenFlow 1.3 lub nowszego dla współpracy z kontrolerem OpenFlow. 

31. Wsparcie dla AAA z wykorzystaniem serwerów Tacacs oraz Radius. 
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32. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu 

konsoli. 

33. Urządzenie musi posiadać port konsoli szeregowej oraz port Ethernet typu out-of-band – 

do zarządzania. 

34. Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. 

35. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą 

na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia 

monitorującego z wykorzystaniem funkcji ERSPAN. 

36. Musi być obsługiwana funkcja WriteNet - dzięki której przełącznik wykona upload 

swojego pliku konfiguracyjnego na zdalny serwer TFTP/SCP po otrzymaniu 

odpowiednich pakietów SNMP Write. Musi istnieć dodatkowe zabezpieczenie tej funkcji 

hasłem (np. enable) lub możliwość definiowana listy zaufanych serwerów TFTP/SCP. 

37. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. 

konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 

dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być 

możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. 

38. MTBF (Mean Time Between Failure) nie może być mniejszy niż 195000 godzin. 

39. Przełącznik musi być dostarczony z 1 kablem Stack o długości minimum 1 metr. 
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Załącznik nr 2 do Umowy  
 
 
........................................ 
        Miejscowość, data 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU nr………… 

 
 

Data dokonania 
odbioru:  

 
Data odbioru 
wynikająca z umowy 

 

 

Przedstawiciel ze strony Wykonawcy 
(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres Wykonawcy 

  

Przedstawiciel ze strony Zamawiającego 
(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa 

 

Zgodnie z Umową nr MEN/2016/……………. na dostawę przełączników sieciowych na 
potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej strony potwierdzają wykonanie niżej 
wymienionego zakresu przedmiotu Umowy: 

 

Lp Nazwa Uwagi 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena jedn. 

brutto 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

Łączna wartość zrealizowanej dostawy:  

 
Potwierdzenie zgodności z Umową kompletności dostawy oraz wykonania podłączenia 
i konfiguracji: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia 

…………………………………………………………………………….. 

Potwierdzenie zgodności z Umową jakości przyjmowanej dostawy i wykonanych usług: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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Data wykonania  przedmiotu Umowy ............................................ 

Wykonawca zrealizował przedmiot Umowy w terminie określonym Umową :     

TAK/NIE 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia 

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

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

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

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

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

 
Podpisy: 
 
 
 
 
……………………………………………..…….…..  
 (Pieczęć MEN i podpis  
Przedstawiciela/i Zamawiającego)             

    ….………………………………….………… 
(Pieczęć firmowa i podpis 
 Przedstawiciela/i Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy 
i Zamawiającego. 


