
  
 
 

  

 

DE-WZP. 261.14.44.2016.PG     Warszawa, 14 grudnia 2016r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zakupu: dostawa systemu ochrony poczty elektronicznej w postaci 

klastra wysokiej dostępności w postaci dwóch maszyn wirtualnych VMware.  

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Uwaga: termin realizacji zamówienia wynosi 10 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016r. 

do godz. 11:00, wyłącznie w wersji elektronicznej na e-mail: 

pawel.gola@men.gov.pl  

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

3. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyłącznie kryterium 

cenowego, tj. cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia 

- 100 %. 

 

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2, zawierający 

cenę całkowitą brutto za realizację zamówienia. 

 

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. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowy. 
3. Wzór umowy. 

 
 

mailto:pawel.gola@men.gov.pl


  
 
 

  

 

Załącznik nr 1  

System ochrony poczty elektronicznej w postaci klastra wysokiej dostępności w postaci 
dwóch maszyn wirtualnych VMware: 

1. System musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami związanymi z przesyłaniem poczty 
elektronicznej (wirusy, spam, phishing, niedozwolone treści, etc.). 

2. System musi być dostarczony w postaci zamkniętego rozwiązania sprzętowego lub 
obrazu maszyny wirtualnej. System musi być klastrem Active-Active. 

3. Urządzenie musi zawierać gwarancje sprzętową na minimum 3 lata z zobowiązaniem 
usunięcia usterki sprzętowej minimum następnego dnia roboczego. 

4. Zarządzanie lokalne i zdalne systemem musi być możliwe przy użyciu bezpiecznego 
połączenia HTTPS przez przeglądarkę internetową oraz poprzez protokół SSH. 

5. System musi umożliwiać pracę w architekturze Master-Agent oraz przypisanie profilów dla 
poszczególnych agentów. 

6. System musi pracować jako brama SMTP i być niezależnym od rodzaju stosowanego, 
chronionego serwera poczty. 

7. System musi umożliwiać filtrowanie poczty przychodzącej dla wskazanych domen oraz 
przesyłanie ruchu pocztowego na wskazanych serwer pocztowy. 

8. System musi umożliwiać filtrowanie poczty wychodzącej do wskazanych przez 
Administratora serwerów pocztowych/domen. 

9. System musi zapewnić możliwość zdefiniowania osobnych tras przesyłania poczty dla 
ruchu przychodzącego i wychodzącego w oparciu o statyczne wpisy adresów serwerów, 
smart hosta lub rekordy MX serwerów DNS. 

10. Administrator musi mieć możliwość zapisu konfiguracji na zewnętrzny nośnik i 
odtworzenia konfiguracji. 

11. System musi umożliwiać automatyczne wykonywanie kopii zapasowej konfiguracji 
zgodnie z harmonogramem. 

12. System w momencie dostarczenia lub po odtworzeniu musi zawierać zestaw 
predefiniowanych reguł i polityk dla wszystkich modułów filtrujących: AV, antyspam, 
kontrola treści. 

13. System musi umożliwiać automatyczne pobieranie oraz instalowanie aktualizacji modułów 
ochronnych oraz całego systemu. 

14. Wszystkie aktualizacje muszą być pobierane z jednego miejsca a system komunikować 
się ze źródłem aktualizacji z częstotliwością narzuconą przez administratora systemu. 

15. System musi zapewnić śledzenie historii wykonywania aktualizacji. 
16. Producent musi zapewnić możliwość zakupu aktualizacji systemu jednorazowo na okres 

roku, dwóch lub trzech lat. 
17. System musi umożliwiać tworzenie wielu administratorów oraz przypisanie im 

odpowiednich uprawnień dostępowych do modułów ochronnych. 
18. System musi zapewniać rozbudowany system raportowania zapewniający dostęp do 

minimum 65 różnych rodzajów graficznych raportów oraz możliwość tworzenia własnych. 
19. System w momencie dostarczenia lub po odtworzeniu musi zawierać zestaw 

predefiniowanych raportów. 
20. Administrator musi mieć możliwość okresowej publikacji wybranych raportów jako strony 

WWW lub przy pomocy wysyłanych automatycznie wiadomości email. 
21. System musi umożliwiać eksport logów do formatu CSV oraz XML. 
22. System musi umożliwiać logowanie na lokalnym dysku twardym lub zewnętrznym 

serwerze Syslog zdarzeń podejmowanych przez filtry oraz zdarzeń dotyczących 
komunikacji SMTP.  

23. System musi posiadać lokalną kwarantannę dla zainfekowanych wiadomości. 
24. System musi zapewniać możliwość zarządzania użytkownikom końcowymi 



  
 
 

  

 

wiadomościami trafiającymi do ich personalnej kwarantanny. 
25. System musi umożliwiać określanie poziomu dostępu i akcji możliwych do wykonania w 

obrębie kwarantanny dla różnych użytkowników/grup użytkowników. 
26. Kwarantanna użytkownika oraz skrócone informacje o stanie kwarantanny dla 

użytkownika muszą być dostępne w języku polskim. 
27. System musi zapewniać możliwość opcjonalnego uwierzytelniania użytkownika w celu 

zmian parametrów własnego folderu kwarantanny. 
28. System musi zapewniać możliwość definiowania list zaufanych i blokowanych nadawców 

przez użytkowników końcowych. 
29. System musi umożliwiać definiowanie wyglądu kwarantanny końcowego użytkownika 

zarówno, co do jej szaty graficznej (np. możliwość umieszczenia znaku firmowego) jak i 
treści komunikatów. 

30. System musi umożliwiać definiowanie i przeglądanie wielu katalogów kwarantanny dla 
różnych reguł antywirusowych i antyspamowych. 

31. Dla wszystkich stworzonych folderów kwarantanny system musi zapewniać możliwość 
ustawienia maksymalnego czasu przechowywania wiadomości a po jego upływie 
automatycznie je usunie. 

32. System musi umożliwiać wyszukiwanie wiadomości w kwarantannie na podstawie 
nadawcy, odbiorcy, tematu wiadomości lub czasu od kiedy wiadomość znajduje się w 
kwarantannie. 

33. System musi umożliwiać następujące operacje na wiadomościach przechowywanych w 
obszarze kwarantanny: usunięcie wiadomości, przesłanie do innego odbiorcy, 
przeniesienie do innego folderu, zwolnienie wiadomości, zwolnienie zaszyfrowanej 
wiadomości. 

34. Urządzenie musi zapewnić możliwość zgłoszenia przypadków złej klasyfikacji wiadomości 
do producenta systemu na poziomie kwarantanny administratora oraz personalnej 
kwarantanny użytkownika końcowego. 

35. Listy użytkowników definiowane lokalnie, możliwość importu użytkowników z serwerów: 
Active Directory, LDAP, MS Exchange, Lotus Domino oraz plików (tekstowe, csv). 

36. Możliwość ustawienia harmonogramu importowania użytkowników przez administratora. 
37. Możliwość tworzenia grup użytkowników oraz przypisywania im odpowiedniej konfiguracji. 
38. Możliwość wysyłania użytkownikom wiadomości powitalnej informującej o dodaniu 

użytkownika do systemu oraz zawierającej bezpośredni link do konta użytkownika w 
systemie oraz tymczasowe hasło dostępu. 

39. System musi umożliwiać konfigurację harmonogramu wysyłania powiadomień mailowych 
do użytkowników o np. nowych elementach w kwarantannie. 

40. System musi posiadać graficzny interfejs dla administratora do śledzenia przesyłek na 
MTA i modułach filtrujących na podstawie parametrów: odbiorca, nadawca, nazwa 
załącznika, temat wiadomości, sender hostname lub IP, QID, RuleID, Message ID, nazwa 
wirusa, SID. 

41. System musi zapewniać możliwość tworzenia własnych reguł filtrowania treści w oparciu 
o: adresy IP nadawców odbiorców, adresy email, typ i rozmiar załącznika, ilość 
załączników, treść maila, pola nagłówka wiadomości, treść załączników. 

42. System musi umożliwiać tworzenia nowych reguł lub klonowania obecnych. 
43. System musi umożliwiać tworzenie słowników słów kluczowych. 
44. System musi umożliwiać weryfikację odbiorcy na podstawie LDAP, SMTP lub 

repozytorium użytkowników. 
45. System musi zapewniać wsparcie dla standardu Sender Policy Framework (SPF). 
46. System musi zapewniać wsparcie dla autentykacji DomainKeys Identified Mail (DKIM). 
47. Ochrona antywirusowa musi być realizowana poprzez silniki zasilane w sygnatury oraz 

filtr analizy heurystycznej wykrywający ataki typu zero hour. 



  
 
 

  

 

48. System musi umożliwiać przegląd ostatnich infekcji oraz listę najczęstszych wykrytych 
zagrożeń. 

49. Aktualizacje sygnatur modułu antywirusowego muszą być dostępne nie rzadziej niż raz na 
dobę. 

50. System musi zapewniać możliwość tworzenia kilku polityk ochrony antywirusowej 
przydzielanych w oparciu o: adresy IP serwera nadawcy, adres email nadawcy/odbiorcy 
wiadomości. 

51. Możliwość definiowania różnych sposobów postępowania z zainfekowanymi 
wiadomościami w zależności od rodzaju wykrytego wirusa. 

52. Możliwość określenia postępowania z zabezpieczonymi wiadomościami (załączniki 
chronione hasłem, podpisane wiadomości, etc.). 

53. Moduł detekcji spamu musi bazować na metodzie zaawansowanej analizy heurystycznej, 
która wyklucza konieczność ręcznego tworzenia reguł w razie pojawienia się nowych 
technik omijania filtrów antyspamowych. 

54. System musi umożliwiać korzystanie ze źródeł producenta, niepublicznych serwerów 
badania reputacji nadawców maila. 

55. System musi zapewniać automatyczną ocenę reputacji źródła przesyłanego maila (na 
podstawie ilości połączeń, procentowej ilości maili z wirusami, procentowej ilości 
wiadomości sklasyfikowanych jako spam). 

56. Możliwość definiowania reguły antyspamowych na poziomie całego urządzenia, grup 
użytkowników oraz pojedynczych użytkowników. 

57. Możliwość tworzenia bezpiecznych i blokowanych list na podstawie odbiorcy, nadawcy, 
domeny lub adresu IP. 

58. System musi zapewniać inteligentne rozpoznawanie typów analizowanych załączników. 
Zmiana rozszerzeń powinna być ignorowana przez urządzenie i nie powinno być metodą 
omijania tego typu filtra. 

59. System musi zapewniać ochronę przeciwko atakom typu Odmowa dostępu do usług 
(Denial Of Service) oraz logować i zapobiegać enumeracji kont użytkowników chronionej 
domeny pocztowej (Directory Harvesting Attack). 

60. System musi posiadać mechanizm ochrony (np. cyfrowe oznaczenie maila wychodzacego 
z organizacji) przed zjawiskiem wykorzystania wiadomosci niedostarczonych (fake NDR) 
non delivery raports. 

61. System musi zapewniać możliwość szyfrowania przesyłek za pomocą protokołu Transport 
Layer Security. 

 
System do ochrony przed wyciekiem poufnych informacji (DLP): 

62. System musi posiadać moduł DLP dla ruchu SMTP. 
63. System musi umożliwiać przeglądanie incydentów DLP oraz ich wyszukiwanie na 

podstawie odbiorcy, nadawcy, tematu wiadomości lub typu. 
64. System musi umożliwiać tworzenie słowników wzorców informacji poufnych np. numerów 

kart bankowych, numerów identyfikacyjnych. 
65. Możliwość tworzenia reguł na podstawie słowników oraz identyfikatorów informacji 

poufnych dla poszczególnych państw. 
66. Administrator musi mieć możliwość odrzucenia, przekierowania lub zaszyfrowania 

wiadomości spełniającej warunki reguły DLP. 
67. System musi umożliwiać stworzenie repozytorium poufnych dokumentów. 
68. Administrator ma możliwość dodania źródeł poufnych dokumentów za pomocą WebDav. 
69. System musi umożliwiać ręczne dodanie dokumentów do repozytorium. 
70. System umożliwia stworzenie kategorii poufnych dokumentów z możliwością określenia 

czasu ich wygaśnięcia. 



  
 
 

  

 

Moduł szyfrowania poczty elektronicznej: 

71. System musi umożliwiać szyfrowanie wiadomości email bez konieczności instalacji 
dodatkowego oprogramowania/agenta na serwerze oraz komputerach użytkowników. 

72. System działa jak brama szyfrująca oraz miejsce gdzie zaszyfrowana wiadomość jest 
odczytywana 

73. System szyfrowania musi umożliwiać ustawianie czasu do kiedy wiadomość wysłana jest 
możliwa do odczytania przez odbiorcę. 

74. Administrator może ustalić czy wiadomość zaszyfrowana może być dalej przekazywana 
przez oryginalnego odbiorcę do innych odbiorców (forward) czy tylko możliwa jest 
odpowiedź do nadawcy (Reply, Reply All). 

75. Użytkownik może odczytać zaszyfrowaną wiadomość za pomocą bezpiecznego czytnika 
dostępnego przez przeglądarkę internetową. 

76. Użytkownik otrzymuje możliwość odczytania zaszyfrowanej wiadomości w przeglądarce 
po uwierzytelnieniu się nazwą użytkownika i hasłem. 

77. Wzorzec wiadomości zaszyfrowanej dla odbiorców musi być konfigurowalny, co do treści i 
wyglądu 

 
Instalacja i konfiguracja 

78. Wraz z urządzeniami należy zagwarantować 80 godzin wsparcia wdrożeniowego 
certyfikowanego inżyniera urządzeń. 

 
Gwarancja i subskrypcje sygnatur ochronnych.  

79. Urządzenie musi zostać objęte gwarancją producenta w okresie 36 miesięcy od daty 
odbioru bez zastrzeżeń. W ramach gwarancji musi zostać zapewniona subskrypcja 
mechanizmów ochronnych dostarczonego rozwiązania w tym samy okresie.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  

 

Załącznik nr 2 
 

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 „Dostawa systemu ochrony poczty elektronicznej w 
postaci klastra wysokiej dostępności”, numer DE-WZP. 261.14.44.2016.PG, oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz  wzorem umowy, za 
cenę:  
 

 
CENA CAŁKOWITA 
BRUTTO  

 

………….………………………………………………. złotych 

(słownie …………………………………………………………) 

 
Uwaga, cena całkowita brutto powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym również przygotowanie przedmiotu zamówienia, koszty dostawy, jak również 
koszty licencji upoważniających do korzystania z niego oraz koszty wsparcia wdrożeniowego, 
serwisu i gwarancji. 
 
 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 
 

………………………………             ………………..………………………  
                (miejscowość i data)                        ( imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  

 

Załącznik nr 3 

 

UMOWA nr MEN/2016/BA/ 
(dalej: „Umowa”) 

 
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 dalej 
„Zamawiającym", w imieniu, którego działa: 
Pan Alan Steinbarth – Dyrektor Biura Administracyjnego, 
 
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. 
261.14.44.2016.PG 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, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu 
ochrony poczty elektronicznej w postaci klastra wysokiej dostępności wraz 
z licencjami upoważniającymi do korzystania z niego, zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiot Umowy zwany jest dalej 
również „Systemem” lub „Przedmiotem Zamówienia”. 

2. Wykonawca zapewni również świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, konsultacji 
i pomocy technicznej dot. Przedmiotu Zamówienia przez okres i na zasadach określonych w 
Umowie. 

3. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie Systemu muszą zostać dokonane zgodnie z aktualną 
wiedzą techniczną i zaleceniami producenta przez osobę/y odpowiednio wykwalifikowane.  
W tym celu Wykonawca zapewni realizację instalacji, konfiguracji i uruchomienia przez 
minimum jedną osobę, która posiada ważny certyfikat i/lub zaświadczenie potwierdzające 
posiadanie odpowiednich kwalifikacji/odpowiedniej wiedzy, wystawione przez  producenta 
Systemu. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty dot. osoby/osób, o których 
mowa w ust. 3 powyżej, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. 

5. Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do zapewnienia 80 godzin wsparcia 
wdrożeniowego certyfikowanego inżyniera systemu. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe Systemu są zgodne ze złożoną 
ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego, znak: …………………………., a dostarczony System 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. 



  
 
 

  

 

2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonego Systemu oraz jakość 
wykonanej instalacji, konfiguracji i uruchomienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Zamówienia jest wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć 
również jakąkolwiek niezgodność Systemu ze szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia.  

4. Wykonawca dostarczy Przedmiot Zamówienia 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. 

5. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy oraz poprawność 
instalacji, konfiguracji i uruchomienia Systemu w siedzibie Zamawiającego.  

6. Do potwierdzenia wykonania Umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentami 
gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim i dokonanie przez Zamawiającego 
odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

7. W przypadku niezgodności Systemu, 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 System wolny od wad i zgodny 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub dokonać poprawnej instalacji i/lub konfiguracji i/lub 
uruchomienia. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na System na okres 36 miesięcy. 
9. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru Systemu wskazanego w protokole odbioru 

podpisanym bez zastrzeżeń. 
10. Zakres usług gwarancyjnych obejmuje w szczególności: 

 naprawy, w tym usuwanie usterek, wymiany gwarancyjne uszkodzonych elementów 
Systemu, konsultacje i pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania Systemu, 

 przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania Systemu, 

 diagnozę działania Systemu, 

 dojazdy i transport niezbędny do wykonania czynności serwisowych, 

 inne czynności niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. 
11. Warunki serwisu gwarancyjnego: 

1) 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, 

2) Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad, usterek lub awarii 
niezwłocznie, nie później jednak niż w kolejnym dniu roboczym po zgłoszeniu 
(w godzinach pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej),  

3) standardowy czas naprawy wynosi 1 dzień roboczy od momentu przystąpienia 
do naprawy, 

4) Wykonawca gwarantuje, że usługi objęte Umową, o których mowa w ust. 11 i 12 będą 
świadczone przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego Systemu, 
w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży 
informatycznej, z zachowaniem należytej staranności, 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z realizacją uprawnień 
gwarancyjnych przez Zamawiającego w okresie gwarancji, 

6) uprawnienia wynikające z tytułu udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady, 

7) 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 poniżej. 
13. 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 poniżej. 

2. Za termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, 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 Umową, o których mowa w § 1 ust. 2, świadczone będą przez okres wskazany 
w § 2 ust. 8. 

4. Jeżeli termin na wykonanie danego zobowiązania kończy się w sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, przyjmuje się, że termin ten upływa następnego dnia roboczego. 

 
§ 4. 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć 
kwoty: ........................ zł brutto (słownie złotych: ...........................00/100). 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Przedmiot Zamówienia dostarczony i odebrany 
protokolarnie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

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

 
§ 5. 

1. Należność za dostarczony System 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. 

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 1-3 oraz § 7 ust. 3, 

2) w wysokości 1% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
roboczy opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym 
mowa w § 3 ust.1, 

3) w wysokości 100 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia w wykonaniu czynności 
gwarancyjnych, o których mowa w § 2 ust. 11 pkt 2 i 3. 



  
 
 

  

 

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 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. 

4. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku wykonania Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wartości wynagrodzenia za wykonanie Umowy 
wartości naliczonych kar, a w przypadku niedokonania 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 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 opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu innych zobowiązań objętych Umową, 

przekraczającej 7 dni kalendarzowych, 
3) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, czyniącego dalsze jej 

realizowanie bezprzedmiotowym. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 1-3 w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny do odstąpienia.  

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, 
jak również 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 
Zamówienia, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla 



  
 
 

  

 

Zamawiającego prawa do Przedmiotu Zamówienia 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 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 380 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 powszechny 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. 
 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór protokołu odbioru 
Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 



  
 
 

  

 

Załącznik nr 1 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, instalację, konfigurację i 
uruchomienie systemu ochrony poczty elektronicznej w postaci klastra wysokiej 
dostępności wraz z licencjami upoważniającymi do korzystania z niego 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 wykonanej instalacji i 
uruchomienia: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia …………………………………………………………………………….. 
Potwierdzenie zgodności z Umową jakości przyjmowanej dostawy i wykonanych usług: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia ……………………………………………………………………. 
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. 


