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Kraków, dnia 19 lutego 2015 r.

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

w przetargu nieograniczonym
ogłoszonym przez

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

na

„Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ”

Nr sprawy ZP 3/2015
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Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:
- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 121).

I .   ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków
REGON: 000630161
NIP: 678-26-80-028
Strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl

I I .   TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

II I .   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

CPV :  48000000-8 

1.  Dostawa oprogramowania antywirusowego typu   Antivirus Client – 200 licencji,  Security
Client – 100 licencji dla   Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków wraz z  skonfigurowaniem konsoli zarządczej na serwerze oraz
nadzorem i serwisem autorskim oprogramowania antywirusowego przez okres min. 36 miesięcy.

2. Wymagania:
A. Oprogramowanie antywirusowe typu      Antivirus Client:

1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 
8.1/Windows 8.1 Update
2. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne 
organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark.
Ochrona antywirusowa i antyspyware
3. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami wykrywanie i usuwanie
niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
4. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
5. Możliwość skanowania "na żądanie" lub według harmonogramu.
6.  System  ma  oferować  administratorowi  możliwość  wstrzymania  zadań  w  harmonogramie  w
przypadku pracy komputera na baterii.
7.  Skanowanie  "na  żądanie"  pojedynczych  plików  lub  katalogów  przy  pomocy  skrótu  w  menu
kontekstowym.
8. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i
według harmonogramu.
9. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
10. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

2

__________________________________________________________________________________________
_

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny

Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 622-94-87, fax: (012) 644-47-56

e-mail: zpubl@interia.pl

http://www.zeromski-szpital.pl/


Znak ZP 3/2015

___________________________________________________________________________
11.  Możliwość  definiowania  listy  rozszerzeń  plików,  które  mają  być  skanowane  (w  tym  z
uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).
12.  Możliwość  umieszczenia  na  liście  wyłączeń  ze  skanowania  wybranych  plików,  katalogów lub
plików o określonych rozszerzeniach.
13. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 
14. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10
min lub do ponownego uruchomienia komputera ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może
wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.
15. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku
(do katalogu kwarantanny) 
16.  Wbudowany  konektor  dla  programów  MS  Outlook,  Outlook  Express,  Windows  Mail,  Mozilla
Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu
programu pocztowego).
17.  Skanowanie  i  oczyszczanie  w  czasie  rzeczywistym  poczty  przychodzącej  i  wychodzącej
obsługiwanej  przy  pomocy  programu  MS  Outlook,  Outlook  Express,  Windows  Mail,  Mozilla
Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail.
18. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym),
zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od
konkretnego klienta pocztowego). 
19. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności
zmian w konfiguracji.
20.  Możliwość  definiowania  różnych  portów  dla  POP3  i  IMAP,  na  których  ma  odbywać  się
skanowanie.
21. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji  roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie
blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
22. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej
przez administratora.
23.  Automatyczna  integracja  z  dowolną  przeglądarką  internetową  bez  konieczności  zmian  w
konfiguracji. 
24.  Program  ma  umożliwiać  skanowanie  ruchu  sieciowego  wewnątrz  szyfrowanych  protokołów
HTTPS, POP3S, IMAPS. 
25.  Program  ma  zapewniać  skanowanie  ruchu  HTTPS  transparentnie  bez  potrzeby  konfiguracji
zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.
26.  Administrator  ma  mieć  możliwość  zdefiniowania  portów  TCP,  na  których  aplikacja  będzie
realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego.
27. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o
znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.
28.  Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na
żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.
29.  Użytkownik  musi  posiadać  możliwość  przesłania  pliku  celem  zweryfikowania  jego  reputacji
bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. 
30. W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się
skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne.
31. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne
32. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne)
do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu do wysłania próbki zagrożenia aplikacja nie
może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na komputerze użytkownika.
33.  Interfejs  programu  ma  mieć  możliwość  automatycznego  aktywowania  trybu  bez  grafiki  w
momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.
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34.  Możliwość  zabezpieczenia  konfiguracji  programu  oraz  możliwości  deinstalacji  hasłem,  w  taki
sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji lub deinstalacji
programu był proszony o podanie hasła.
35. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci
USB,  z  której  będzie  w stanie  uruchomić komputer  w przypadku infekcji  i  przeskanować dysk  w
poszukiwaniu wirusów.
36. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej musi pracować w trybie graficznym i musi
umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.
37. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w
tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire,
urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych,
modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych
38.  Funkcja  blokowania  nośników wymiennych  ma umożliwiać  użytkownikowi  tworzenie  reguł  dla
podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę
urządzenia, model, zalogowanego użytkownika.
39.  Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co
najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia.
40.  Użytkownik  ma  posiadać  możliwość  takiej  konfiguracji  aplikacji  aby  skanowanie  całego
podłączonego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika.
41. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).
42. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe,
pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego oraz wybór akcji: pytaj,
blokuj, zezwól.
43. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat
stacji,  na  której  został  zainstalowany  w  tym  przynajmniej  z:  zainstalowanych  aplikacji,  usług
systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.
44. Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania
45. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.
46.  Możliwość  utworzenia  kilku  zadań aktualizacji  gdzie  każde zadanie  może być uruchomione z
własnymi ustawieniami. 
47. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji  za
pomocą wbudowanego w program serwera http
48. Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych
aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).
49. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie
funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).
50. W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich
powiadomień  związanych  ze  swoją  pracą  oraz  wstrzymać  swoje  zadania  znajdujące  się  w
harmonogramie zadań aplikacji.
51. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych
zagrożeń,  kontroli  urządzeń,  skanowania  na  żądanie  i  według  harmonogramu,  dokonanych
aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.
52.  Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora
autoryzowanego przez producenta programu.
Remote Administrator
1.  Centralna  instalacja  i  zarządzanie  programami  służącymi  do  ochrony  stacji  roboczych
Windows/Linux desktop/MAC OS
2. Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na 
końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy
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3. Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i
utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów
lub ich grup.
4. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej 
5. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.
6. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu 
niezabezpieczonych stacji roboczych.
7. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie
(skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. 
8. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie
tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło
zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).
9. Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach 
Windows Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2,
2012, SBS 2003, 2003 R2, 2008, 2011
10. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się 
z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła.
11. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie  żadnych 
dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną 
wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access.
12. Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej
z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server
oraz Oracle.
13. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych 
aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.
14. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, generowania raportów oraz umożliwiać ich przesłanie  na
wskazany adres email.
15. Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego 
na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera.
16. Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji
pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie
stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta).
17.  Serwer  centralnej  administracji  ma  umożliwiać  definiowanie  różnych  kryteriów  wobec
podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do
domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy,
brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać
odpowiednią konfigurację.
18. Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania
licencjami,  który  umożliwi  sumowanie liczby  licencji  nabytych  przez  użytkownika  oraz  poinformuje
administratora w przypadku wykorzystania wszystkich licencji
19. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem
protokołu http oraz https
20. Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie 
dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji  jak i
klienta.
21. Dostęp do kwarantanny klienta ma być możliwy z poziomu systemu centralnego zarządzania.
22. Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z 
kwarantanny stacji klienckiej.
23. Podczas przywracania pliku, administrator ma mieć możliwość zdefiniowania kryteriów dla plików,
które zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto
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daną infekcję, nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i
maksymalnej wielkości pliku z dokładnością do jednego bajta. 
24. Możliwość utworzenia grup, do których przynależność jest aplikowana dynamicznie na podstawie
zmieniających się parametrów klientów.
25. Podczas tworzenia grup dynamicznych, parametry dla klientów można dowolnie łączyć oraz 
dokonywać wykluczeń pomiędzy nimi.
26. W przypadku tworzenia administratora z niestandardowymi uprawnieniami możliwość wyboru 
modułów, do których ma mieć uprawnienia
27. Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają 
być logowane.
28. Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej.
29. Panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór elementów monitorujących, które mają
być widoczne.
30. Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem.
31. Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback).
32.  Aplikacja  musi  mieć  możliwość  przygotowania  paczki  instalacyjnej  dla  stacji  klienckiej,  która
będzie pozbawiona wybranej funkcjonalności.

B. Oprogramowanie antywirusowe typu    Security Client   

1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows
8.1 UPDATE
2.  Skuteczność  programu  potwierdzona  nagrodami  VB100  i  co  najmniej  dwie  inne  niezależne
organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark.
Ochrona antywirusowa i antyspyware
3. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami wykrywanie i usuwanie
niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
4. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
5. Możliwość skanowania "na żądanie" lub według harmonogramu.
6. System ma oferować administratorowi możliwość wstrzymania zadań w harmonogramie w 
przypadku pracy komputera na baterii.
7. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu 
kontekstowym.
8. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i
według harmonogramu.
9. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
10. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
11.  Możliwość  definiowania  listy  rozszerzeń  plików,  które  mają  być  skanowane  (w  tym  z
uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).
12. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub 
plików o określonych rozszerzeniach.
13. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 
14. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 
10 min lub do ponownego uruchomienia komputera ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie
może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.
15. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku
(do katalogu kwarantanny) 
16. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla 
Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu
programu pocztowego).
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17.  Skanowanie  i  oczyszczanie  w  czasie  rzeczywistym  poczty  przychodzącej  i  wychodzącej
obsługiwanej  przy  pomocy  programu  MS  Outlook,  Outlook  Express,  Windows  Mail,  Mozilla
Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail.
18. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym),
zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od
konkretnego klienta pocztowego). 
19. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności
zmian w konfiguracji.
20. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.
21. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie 
blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
22. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej
przez administratora.
23. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w 
konfiguracji. 
24.  Program  ma  umożliwiać  skanowanie  ruchu  sieciowego  wewnątrz  szyfrowanych  protokołów
HTTPS, POP3S, IMAPS.
25. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji 
zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. 
26. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie 
realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego.
27. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o
znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.
28. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na 
żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.
29. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji 
bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. 
30. W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać 
się skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne.
31. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne
32. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne)
do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu do wysłania próbki zagrożenia aplikacja nie
może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na komputerze użytkownika.
33. Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w 
momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.
34. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu oraz możliwości deinstalacji hasłem, w taki 
sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji lub 
deinstalacji programu był proszony o podanie hasła.
35. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub 
pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk
w poszukiwaniu wirusów.
36. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej musi pracować w trybie graficznym i 
musi umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.
37. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w
tym przynajmniej:  Pamięci  masowych,  optycznych pamięci  masowych,pamięci  masowych Firewire,
urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych,
modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych
38. Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla 
podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę
urządzenia, model, zalogowanego użytkownika.
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39.  Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w 
tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia.
40. Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego 
podłączonego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika.
41. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).
42. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe,
pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego oraz wybór akcji: pytaj,
blokuj, zezwól.
43. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat 
stacji,  na  której  został  zainstalowany  w  tym  przynajmniej  z:  zainstalowanych  aplikacji,  usług
systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.
44. Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania.
45. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.
46. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji gdzie każde zadanie może być uruchomione z 
własnymi ustawieniami.
47. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji 
za pomocą wbudowanego w program serwera http 
48. Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych
aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).
49. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie
funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).
50. W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich
powiadomień  związanych  ze  swoją  pracą  oraz  wstrzymać  swoje  zadania  znajdujące  się  w
harmonogramie zadań aplikacji.
51. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych
zagrożeń,  kontroli  urządzeń,  skanowania  na  żądanie  i  według  harmonogramu,  dokonanych
aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.
52. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora 
autoryzowanego przez producenta programu.
Zapora osobista (personal firewall)
53. Zapora osobista ma pracować jednym z 5 trybów: automatyczny, automatyczny z wyjątkami, 
interaktywny, oparty na regułach, uczenia się.
54.  Możliwość  dezaktywacji  funkcji  zapory  sieciowej  na  kilka  sposobów:  pełna  dezaktywacja
wszystkich funkcji analizy ruchu sieciowego, tylko skanowanie chronionych protokołów oraz 
dezaktywacja do czasu ponownego uruchomienia komputera.
55. Możliwość wyboru jednej z 3 akcji w trakcie tworzenia reguł w trybie interaktywnym: zezwól, 
zablokuj i pytaj o decyzję. 
56. Możliwość powiadomienia użytkownika o nawiązaniu określonych połączeń oraz odnotowanie 
faktu nawiązania danego połączenia w dzienniku zdarzeń.
57. Możliwość zdefiniowania wielu niezależnych zestawów reguł dla każdej sieci, w której pracuje 
komputer w tym minimum dla strefy zaufanej i sieci Internet.
58. Wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem 
aktywności wirusów sieciowych.
59. Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystających z sieci i monitorowanie o tym zdarzeniu.
60. Możliwość tworzenia profili pracy zapory osobistej w zależności od wykrytej sieci.
61. Administrator ma możliwość sprecyzowania, który profil zapory ma zostać zaaplikowany po 
wykryciu danej sieci.
62.  Profile  mają  możliwość  automatycznego  przełączania,  bez  ingerencji  użytkownika  lub
administratora.
63. Autoryzacja stref ma się odbywać min. w oparciu o co najmniej 12 różnych parametrów
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64. Możliwość aktualizacji sterowników zapory osobistej po restarcie komputera.
Kontrola dostępu do stron internetowych
65. Aplikacja musi być wyposażona w zintegrowany moduł kontroli odwiedzanych stron internetowych.
66. Moduł kontroli dostępu do stron internetowych musi posiadać możliwość dodawania różnych 
użytkowników, dla których będą stosowane zdefiniowane reguły.
67. Dodawanie użytkowników musi być możliwe w oparciu o już istniejące konta użytkowników 
systemu operacyjnego.
68. Profile mają być automatycznie aktywowane w zależności od zalogowanego użytkownika.
69. Aplikacja musi posiadać możliwość filtrowania url w oparciu o co najmniej 140 kategorii i pod 
kategorii.
70.  Lista  adresów  url  znajdujących  się  w  poszczególnych  kategoriach  musi  być  na  bieżąco
aktualizowana przez producenta.
71. Użytkownik musi posiadać możliwość wyłączenia integracji modułu kontroli dostępu do stron 
internetowych.
    Remote Administrator
1. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji  roboczych Windows/
Linux desktop/MAC OS.
2. Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na 
końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy.
3. Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i
utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów
lub ich grup.
4. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej. 
5. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.
6.  Możliwość  skanowania  sieci  z  centralnego  serwera  zarządzającego  w  poszukiwaniu
niezabezpieczonych stacji roboczych.
7. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie
(skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. 
8. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie 
(lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator
zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).
9. Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach 
Windows Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2,
2012/2012 R2 SBS 2003, 2003 R2, 2008, 2011
10. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się 
z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła.
11. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie  żadnych 
dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną 
wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access.
12. Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy 
przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server,
MySQL Server oraz Oracle.
13. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych 
aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.
14. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, generowania raportów oraz umożliwiać ich przesłanie  na
wskazany adres email.
15. Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego 
na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera.

9

__________________________________________________________________________________________
_

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny

Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 622-94-87, fax: (012) 644-47-56

e-mail: zpubl@interia.pl



Znak ZP 3/2015

___________________________________________________________________________
16. Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji
pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie
stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta).
17.  Serwer  centralnej  administracji  ma  umożliwiać  definiowanie  różnych  kryteriów  wobec
podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do
domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy,
brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać
odpowiednią konfigurację.
18. Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania 
licencjami,  który  umożliwi  sumowanie liczby  licencji  nabytych  przez  użytkownika  oraz  poinformuje
administratora w przypadku wykorzystania wszystkich licencji.
19. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem
protokołu http oraz https.
20. Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie 
dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji  jak i
klienta.
21. Dostęp do kwarantanny klienta ma być możliwy z poziomu systemu centralnego zarządzania.
22. Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z 
kwarantanny stacji klienckiej.
23. Podczas przywracania pliku, administrator ma mieć możliwość zdefiniowania kryteriów dla plików,
które zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto
daną infekcję, nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i
maksymalnej wielkości pliku z dokładnością do jednego bajta. 
24. Możliwość utworzenia grup, do których przynależność jest aplikowana dynamicznie na podstawie
zmieniających się parametrów klientów.
25. Podczas tworzenia grup dynamicznych, parametry dla klientów można dowolnie łączyć oraz 
dokonywać wykluczeń pomiędzy nimi. 
26. W przypadku tworzenia administratora z niestandardowymi uprawnieniami możliwość wyboru 
modułów, do których ma mieć uprawnienia.
27. Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają 
być logowane.
28. Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej.
29. Panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór elementów monitorujących, które mają
być widoczne.
30. Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem.
31. Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback).
32. Aplikacja musi mieć możliwość przygotowania paczki instalacyjnej dla stacji klienckiej, która 
będzie pozbawiona wybranej funkcjonalności.

3. Ważność licencji  z prawami do aktualizacji przez okres min. 36 miesięcy od daty  skonfigurowanie

konsoli zarządczej na serwerze (od daty protokołu odbioru).

Zamawiający  nie  dopuszcza   składanie  ofert  częściowych.  Oferty  nie  zawierające  pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia  zostaną odrzucone. 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Zamawiający nie  przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

IV.   WYMAGANY TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 
a) dostawa wraz z zainstalowaniem i skonfigurowaniem konsoli zarządczej na serwerze do 60 dni od 
dnia podpisania umowy.
b) serwis autorski oraz nadzór autorski oprogramowania w ciągu min. 36 miesięcy od dnia dostawy 
wraz z zainstalowaniem i skonfigurowaniem konsoli zarządczej na serwerze tj. od dnia podpisania 
protokołu odbioru (ważność licencji + prawo do aktualizacji programu).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU     
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy dotyczące:
α) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
              - Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku,
      b)   posiadania wiedzy i doświadczenia,
             - Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku,
     c)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,
      d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,
             - Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku,
   
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”, w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej w pkt VI specyfikacji.

W  przypadku  nie  spełnienia  warunków  opisanych  powyżej,  jak  również  nie  dołączenia
wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę  z  udziału  w
postępowaniu  –  po  uprzednim wezwaniu  Wykonawcy,  który  nie  złoży  w terminie  oświadczeń  lub
dokumentów lub pełnomocnictw, lub który złoży oświadczenie lub dokument zawierający błędy lub
który złoży wadliwe pełnomocnictwo, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie
wezwie jednak Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli mimo
ich  uzupełnienia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  lub  konieczne  będzie  unieważnienie
postępowania.  Oświadczenia  lub  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnienie  przez  Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.   
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Zamawiający  zawiadomi  równocześnie  Wykonawców,  którzy  zostali  wykluczeni  z

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.
VI.   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I  DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 
1. Wymagane oświadczenia i  dokumenty.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
A.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.  Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia.   Formularz  oświadczenia  stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Aktualny  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert  .

3.  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  w art.  22  ust.  1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający  żąda przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w  pkt.VI 1 A ppkt.1-2. 

          4.  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

B.  W celu wykazania spełniania przez  Wykonawcę warunków, o których mowa:

       I.    w art. 22 ust. 1 ppkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.  Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  II.  w art. 22 ust. 1 ppkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
         1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.  Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
   
      III.  w art. 22 ust. 1 ppkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
        1.   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.  Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

     IV.  w art. 22 ust. 1 ppkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych.  Formularz oświadczenia stanowi  załącznik nr 3 do
SIWZ.
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     V.   W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z  26 ust 2b ustawy, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

C.     Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest
do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI 1 A ppkt. 1 – 2 oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenia  zamówienia  zostanie
wybrana,  Zamawiający  będzie  mógł  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie
działalność gospodarczą lub są  wspólnikami spółki cywilnej.

2.  Wymagania  dotyczące  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, składa:

– zamiast dokumentów określonych w specyfikacji w punkcie VI 1. A. ppkt 2  – dokument lub
dokumenty  wystawione  w  kraju  w którym  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

        3.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa ww. specyfikacji w punkcie VI
2.  ppkt.  1,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  w którym określa się także
osoby  uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminu wskazanego
w pkt 2 ppkt. 2.
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VII .  .  WARUNKI WPŁATY I  ZWROTU WADIUM

  Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

VIII.     SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej
specyfikacji,  kierując zapytanie na piśmie. Zamawiający niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  jednak nie
później niż na  2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem  że wniosek o wyjaśnienie
treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  wpłynął  do  Zamawiającego nie  później  niż  do
końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpatrzenia.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym została
przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:

a) złożonych odwołaniach,
b) zmianach terminu przetargu,
c) unieważnieniu przetargu.

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:
        

w kwestiach formalnych:

-  mgr Urszula Gawin -  Specjalista w Dziale Organizacyjnym, fax (012) 644-47-56; email
kancelaria@zeromski-szpital.pl

      
w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

             -  Tomasz Kaczmarczyk – Sekcja Informatyczna, fax (012) 644-47-56, 
           - Jakub Madej – Sekcja Informatyczna, fax (012) 644-47-56, 
  
            email kancelaria@zeromski-szpital.pl

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
.6 Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy

przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

.7 Oferty, dokumenty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 oraz
wyjaśnienia treści oferty jak również wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 składa się wyłącznie w formie
pisemnej.
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IX.  TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI  OFERTY

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania  ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.  Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
(Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  ewentualne  zmiany  wprowadzone  w  czasie  trwania
postępowania).

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.  Oferta,  pod  rygorem  nieważności,  powinna  być  sporządzona  w  formie  pisemnej  (na
maszynie,  komputerze  lub  czytelnie  ręcznie),  w  języku  polskim  oraz  podpisana  przez  osoby
upoważnione/ą do reprezentowania wykonawcy. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczone przez osoby upoważnione/ą do reprezentowania wykonawcy. 

5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika z  innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6.  Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty wskazane w specyfikacji w formie
oryginałów albo  kopii  potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę /y uprawnioną /e do
reprezentowania Wykonawców. Każda kserokopia dokumentu wymaga takiego potwierdzenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013r. poz. 231), kopie dokumentów
dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.  Wykonawca  winien  umieścić  ofertę  zapieczętowanej  kopercie  zaadresowanej  na  adres
Zamawiającego oraz oznaczonej:

„oferta na Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie   ZP 3/2015”

oraz

15

__________________________________________________________________________________________
_

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny

Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 622-94-87, fax: (012) 644-47-56

e-mail: zpubl@interia.pl



Znak ZP 3/2015

___________________________________________________________________________
„nie otwierać przed dniem ... godzina ...” (termin otwarcia ofert).

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

9.  Wykonawca  może  zastrzec,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  że  informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji
(Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211, ze zm. ) nie mogą być udostępniane, z tym że musi wykazać iż
zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  powinien  złożyć  takie
informacje  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”.

Informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę nie ujawnia się.
Wykonawca nie może zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. informacji

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.

Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
wskazanej wyżej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie ujawnieniem tych
informacji.

10.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem składania ofert określonym w pkt. XII specyfikacji. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu, zostanie przygotowane,  opieczętowane i oznaczone zgodnie z wskazówkami
zawartymi w pkt 8, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11. Wykonawca nie może wprowadzać do oferty zmian po upływie terminu składania ofert.

12. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.

XII .  MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć  do  dnia 2  marca  2015  r.  do  godz.  10.30  w  Kancelar i i
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na
Skarpie 66.

2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi
Wykonawca.

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.

XII I .   MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na  posiedzeniu  Komisji  Przetargowej  w  dniu
2  marca  2015  r.  o  godz.  11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy  przy  otwieraniu  ofert,  Zamawiający  prześle  Wykonawcy,  na  jego  pisemny  wniosek,
informację z sesji otwarcia.
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XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   

1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez
Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, między innymi:

▪ koszty oprogramowania,
▪ koszty zainstalowania i skonfigurowania konsoli zarządczej,
▪ koszty licencji, 
▪ koszty serwisu i nadzoru autorskiego
▪ podatek VAT,
▪ inne

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  cenę  obejmującą: wartość  całkowitą  zamówienia
(netto i brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT.

 Ceny muszą być podane w walucie polskiej. 
Ceny w ofercie muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku. 
PODANA  W  OFERCIE  CENA  MA  BYĆ  CENĄ  OSTATECZNĄ,  OBLICZONĄ

Z UWZGLĘDNIENIEM  WSZYSTKICH EWENTUALNYCH  RABATÓW.

3.  Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.  Oferta  zawierająca  błędy  w obliczeniu  ceny  zostanie  przez  zamawiającego  odrzucona,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie  :

cena              95 %

długość licencji  5 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R x (Wmin. / Wof. X 100)
R – ranga ocenianego kryterium,
Wmin. – minimalna wartość brutto spośród oferowanych 
Wofer. – oferowana wartość brutto 

3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: obowiązywanie   licencji
Kryterium „długość   licencji ” będzie oceniane na podstawie złożonych oświadczeń.
Zamawiający wymaga  min. termin ważności licencji 36 miesięcy od daty podpisania protokołu 
odbioru.

Wartość punktowa długość licencji = R  x (Wof. / Wmax. X 100)
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R – ranga ocenianego kryterium,
Wmax– maksymalna długość licencji spośród ofert,
Wofer. – oferowana długość licencji w badanej ofercie,

4. Wynik oceny końcowej oferty to suma  punktów uzyskanych w kryterium cena oraz w kryterium 
długość   licencji  wg poniższego wzoru :

            Ok.= Wc  + Wdl

Ok. – wynik oceny końcowej
Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 
Wdl -   liczba punktów uzyskanych w kryterium  długość   licencji
Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi:

• w kryterium cena 95 pkt,
• w kryterium długość   licencji 5 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta, wynosi 100.

XVI.   AUKCJA ELEKTRONICZNA

Nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVII.  ZASADY WYBORU OFERTY I  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

1. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie.
2. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji.
3. Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XVIII .  POSTANOWIENIA KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt umowy dostawy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji. 

Przyjęcie  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  jest  jednoznaczne
z zaakceptowaniem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

XIX. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI

1. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może,  przed  upływem terminu  składania  ofert,
zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  w  ten  sposób  zmianę  specyfikacji  przekaże   niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

2. Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  będzie  prowadzić  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,
Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE ogłoszenie dodatkowych informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie.
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3. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o

zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na wprowadzenie  zmian w ofercie,  Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych  warunków  zamówienia,  oraz  zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej,  jeżeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

XX.   INFORMACJE O FORMALNOŚC ACH I JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i  adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz  nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo miejsca zamieszkania  i  adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa     w 

sprawie  zamówienia publicznego może być zawarta.

2.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w pkt  1 ppkt a) na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł  lub  może ponieść  szkodę w wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2.  Środki  ochrony prawnej  wobec ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia przysługują również organizacjom  wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  1) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  3) odrzucenia oferty odwołującego

5.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
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żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego
certyfikatu.

7.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia
odwołania  w taki  sposób,  aby mógł  on zapoznać się z  jego treścią  przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem terminu  do  jego  wniesienia
faksem lub drogą elektroniczną.

8.  Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

9.  W przypadku uznania zasadności  przekazanej informacji  Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla
tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w pkt. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności
wskazanych w pkt. 4.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się  w terminie 5 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  stronie
internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 11 i  12 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. 

14. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub  w terminie 1 miesiąca
od  dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

15.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
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zamówieniu  lub  jest  udostępniana  specyfikacja,  wzywając  Wykonawców  do  przystąpienia  do
postępowania odwoławczego.

18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu
rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  a jego
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.  Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami
postępowania  odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w tym,  aby  odwołanie  zostało  rozstrzygnięte  na
korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego Wykonawcy nie  później  niż  do czasu otwarcia  rozprawy.  Izba uwzględnia  opozycję,  jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności  zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu
albo na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy.

21. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do sądu – zgodnie z przepisami
ustawy.

XXII.  SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejszą  Specyfikację  można  odebrać   na  wniosek  Wykonawcy  w  siedzibie  Działu
Organizacyjnego Szpitala, Kraków, os. Na Skarpie 66,  w  godz.  8 0 0  -14  0 0  lub  na  pisemny
wniosek drogą pocztową  (Wykonawca powinien podać swój numer NIP).
Cenę niniejszej Specyfikacji ustala się na kwotę 24,60 zł . Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić w
kasie szpitala w godz. 1100-13 00 lub na rachunek bankowy: 
Deutsche Bank 24 S.A. O/Kraków Nr 72 1910 1048 3400 2331 1121 0001.

Załączniki:
1. Wzór oferty  
2. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy 
3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Projekt umowy
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	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

