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MUP.PKIII.371.14.2021.TU         Lublin, dnia 25.05.2021 r. 

         

 

 

Działając zgodnie z art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn.  zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

w ramach prowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  

w celu udzielenia zamówienia na: Usługi informatyczne na wsparcie serwisowe dla urządzeń,  

w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dotyczącej części II zamówienia - Wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM Fortigate, 

FortiAnalyzer oraz AccesPoint (Enhanced FortiCare 24x7) przekazuje treść wniesionego  

pytania wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianą treści SWZ: 

 

Treść pytania nr 1 

„Dotyczy części II b postępowania  MUP.PK.III.371.14.2021 

Tj Roczne wsparcie oraz aktualizacja licencji dla urządzenia FortiAnalyzer 200D 

Urządzenie wspierane jest przez producenta do dnia 17.01.2022, czy dopuszczają Państwo możliwość 

przedłużenia licencji od 24.11.2021 do 17.01.2022? 

Czy oferować jakieś inne rozwiązanie tożsame z posiadanym przez Państwa?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

 W ramach odpowiedzi na wniesione pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  

w rozdziale 4 pkt 4.1 oraz 4.2 SWZ w części II zamówienia - Wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM 

Fortigate, FortiAnalyzer oraz AccesPoint (Enhanced FortiCare 24x7) poprzez Modyfikację 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący: 

 pkt 4.1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne: 

- wsparcie serwisowe dla urządzeń HP, 

- wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM Fortigate oraz AccesPoint 

Wspólny Słownik Zamówień: 

   Nazwa i kod CPV 

 72611000-6  Usługi w zakresie wsparcia technicznego 

 72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów” 
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 pkt 4.2 SWZ szczegółowy opis części zamówienia w zakresie II części zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 

„Część II zamówienia 

Wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM Fortigate, AccesPoint (Enhanced FortiCare 24x7) 

A. Roczne wsparcie dla urządzeń Fortigate FG200E o numerach seryjnych: 

 FG200ETK19903011 

 FG200ETK19902867 

Aktualizacja dla klastra 2 urządzeń FortiGate na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu 

podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 30.07.2021 r. obejmująca: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla 

modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), 

antyspamowego, filtracji stron WWW. 

 Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone przynajmniej w trybie 8x5  

tj. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta. 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 30.07.2021 r. na okres 12 miesięcy. 

B. Roczne wsparcie dla urządzeń FAP223C o numerach seryjnych: 

 FP223C3X15005154 

 FP223C3X15005001 

 FP223C3X15005172 

na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 

24.06.2021 w zakresie: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego wraz z dostępem do stron producenta 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 24.06.2021 r. na okres 12 miesięcy”. 

Ponadto w ramach odpowiedzi na pytanie zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika Nr 4 do 

SWZ – Formularza Oferty w pkt B.1 Dane dotyczące oferty Część II zamówienia w sposób 

następujący: 

- załącznik nr 4  do SWZ pkt B.1 Część II zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:  

„B. Dane dotyczące oferty: 

1.Przedmiot zamówienia i cena:  

Część II zamówienia 

 Wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM Fortigate, AccesPoint (Enhanced FortiCare 24x7) 

A. Roczne wsparcie dla urządzeń Fortigate FG200E o numerach seryjnych: 

 FG200ETK19903011 

 FG200ETK19902867 
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Aktualizacja dla klastra 2 urządzeń FortiGate na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu 

podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 30.07.2021 r. obejmująca: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla 

modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), 

antyspamowego, filtracji stron WWW. 

 Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone przynajmniej w trybie 8x5 tj. w 

dni robocze w godzinach pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta. 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 30.07.2021 r. na okres 12 miesięcy. 

B. Roczne wsparcie dla urządzeń FAP223C o numerach seryjnych: 

 FP223C3X15005154 

 FP223C3X15005001 

 FP223C3X15005172 

na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 

24.06.2021 w zakresie: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego wraz z dostępem do stron producenta 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 24.06.2021 r. na okres 12 miesięcy. 

 

Czas płatności faktury (w dniach) …………………………………………………………………… 

Maksymalny czas płatności faktury wynosi  30 dni.  

W przypadku zaoferowania czasu płatności faktury dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy podlegać 

będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią SWZ. 

 

Cena części II zamówienia (wartość brutto) (w PLN): ….................................................................. 

 

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my,  

że wybór oferty
1
:  

 

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

 

b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć –  

w następującym zakresie: 

            ……………………………………………………………………………………
2 

 



4 

 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór 

oferty nie powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa 

powyżej”. 

W załączeniu do niniejszego pisma „Załącznik Nr 4 do SWZ Formularz Oferty” po modyfikacji. 

Jednocześnie w  ramach odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika Nr 6 

(projekt umowy dotyczący cz. II zamówienia) do SWZ tj.: „Wzór dotyczący części  II zamówienia”  

w zakresie zapisu § 1 ust. 1, § 2 ust. 1oraz § 6 ust. 6 projektu umowy, które otrzymują brzmienie  

w następujący sposób: 

 W § 1 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonej  procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 275 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  

z późn. zm.) w związku z wyborem przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Wykonawca 

dostarcza, a Zamawiający nabywa:  

Wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM Fortigate, AccesPoint (Enhanced FortiCare 24x7): 

A. Roczne wsparcie dla urządzeń Fortigate FG200E o numerach seryjnych: 

 FG200ETK19903011 

 FG200ETK19902867 

Aktualizacja dla klastra 2 urządzeń FortiGate na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu 

podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 30.07.2021 r. obejmująca: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla 

modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), 

antyspamowego, filtracji stron WWW. 

 Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone przynajmniej w trybie 8 x 5  

tj. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta. 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 30.07.2021 r. na okres 12 miesięcy. 

B. Roczne wsparcie dla urządzeń FAP223C o numerach seryjnych: 

 FP223C3X15005154 

 FP223C3X15005001 

 FP223C3X15005172 

na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 

24.06.2021 w zakresie: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego wraz z dostępem do stron producenta 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 24.06.2021 r. na okres 12 miesięcy.”; 
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 W § 2 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany w terminach określonych w § 1, natomiast w zakresie 

licencji zostanie ona dostarczona Zamawiającemu, zgodnie z ust. 2, najpóźniej do dnia:  

a) w zakresie § 1 pkt 1A – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, 

b) 23.06.2021r. w przypadku zawarcia umowy przed dniem 23.06.2021r. lub najpóźniej do dnia 

następnego po podpisaniu umowy w przypadku zawarcia umowy po 23.06.2021 r. – dotyczy 

przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 pkt 1B.”; 

 

 W § 6 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 

6. W przypadku zwłoki w dokonaniu aktualizacji licencji dla urządzeń:  

a)  Fortigate FG200E o numerach seryjnych:   

 FG200ETK19903011  

 FG200ETK19902867, 

b) FAP223C o numerach seryjnych: 

 FP223C3X15005154 

 FP223C3X15005001 

 FP223C3X15005172 

w terminie określonym w § 2 ust. 1 z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 1% wartości przedmiotu 

zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 umowy.”. 

W załączeniu do niniejszego pisma „Wzór dotyczący części II zamówienia” po modyfikacji. 

 

 W związku z dokonaną zmianą treści SWZ: 

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy przedłuża termin składania ofert następująco: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie: 

 rozdziału 14 „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” punkt 14.2 i 14.3 poprzez 

przedłużenie terminu składania ofert w następujący sposób: 

„14.2. Termin składania ofert: 31 maja 2021 r. godzina 10:00. 

14.3. Termin otwarcia ofert: 31 maja 2021 r. godzina 12:00”; 
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Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie rozdziału 15 „TERMIN 

ZWIĄZANIA OFERTĄ” punkt 15.1, który otrzymuje brzmienie: 

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29 czerwca 2021r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”. 

 

           Z up Prezydenta Miasta Lublin 

         Dyrektor 

       Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

        mgr Katarzyna Kępa 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

                         MUP.PK.III.371.14.2021 

 

Formularz Oferty po modyfikacji 

 

A. Dane dotyczące wykonawcy: 

 
1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

 

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

 

a) Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

           

pod Nr KRS …………………………………..……………………………………………………………... 

 

b) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą: 

 

c) Wykonawca jest mikro, małym, średnim lub innym przedsiębiorstwem (należy podać właściwie dla 

Wykonawcy ) ………………………………………………….…………………………………………….. 

 

2. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

 

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

 

3. Adres: 

 

a) Adres siedziby firmy:  

 

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

 

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

 

b) Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres siedziby firmy jest inny niż zamieszczony 

powyżej):  

 

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

 

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

 

c) NIP:……………………..........................................REGON………………………………………………. 

 
4. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym            

              postępowaniem 

 

a) adres elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP:                 

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

b) telefon…………………………………..….................................................................................................. 

c) faks………………………………………………………………………………………………………… 

d) e-mail…………………………………………............................................................................................. 

e) godziny pracy:……………………………………………………………………………………………... 

f) adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………………….. 
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5. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

 

a) imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………................... 

 

 

b) numer telefonu:………………………………………………………………………………………………. 

 

 

c) e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

B. Dane dotyczące oferty: 

1.Przedmiot zamówienia i cena:  

Część I zamówienia 

Wsparcie serwisowe dla urządzeń HP wymienionych w tabeli poniżej na okres 12 miesięcy 

Part Number usługi 
Data od której ma obowiązywać 

umowa 

Numer seryjny urządzenia dla 

którego kupowana jest usługa 

H6HB7PE 01.01.2022 CZJ64336XC 

U2KH6PE 01.01.2022 CN8947A0A8 

U2KH6PE 01.01.2022 CN8947A09K 

U2UH7PE 07.08.2021 CZJ024006W (P/N 507778-B21) 

U2UH7PE 07.08.2021 CZ3729E2YH 

U2UH7PE 01.02.2022 GB8950CE23 

U2UH7PE 01.02.2022 GB8950CE2B 

U2WG9PE 01.02.2022 GB8950CE1N 

U3BF0PE 07.08.2021 DEC237034V 

Podane daty są datami od kiedy ma obowiązywać umowa serwisowa i jej przedłużenie musi 

nastąpić bez ponoszenia kosztów płatnych serwisów zerowych. 

 

Cena części I zamówienia (wartość brutto) (w PLN): ….................................................................. 
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Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my,  

że wybór oferty
1
:  

 

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

 

b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć –  

w następującym zakresie: 

            ……………………………………………………………………………………
2 

 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór 

oferty nie powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa 

powyżej. 

 

Część II zamówienia 

Wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM Fortigate, AccesPoint (Enhanced FortiCare 24x7) 

A. Roczne wsparcie dla urządzeń Fortigate FG200E o numerach seryjnych: 

 FG200ETK19903011 

 FG200ETK19902867 

Aktualizacja dla klastra 2 urządzeń FortiGate na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu 

podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 30.07.2021 r. obejmująca: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla 

modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), 

antyspamowego, filtracji stron WWW. 

 Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone przynajmniej w trybie 8x5 tj.  

w dni robocze w godzinach pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta. 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 30.07.2021 r. na okres 12 miesięcy. 

B. Roczne wsparcie dla urządzeń FAP223C o numerach seryjnych: 

 FP223C3X15005154 

 FP223C3X15005001 

 FP223C3X15005172 

na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 

24.06.2021 w zakresie: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego wraz z dostępem do stron producenta 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 24.06.2021 r. na okres 12 miesięcy. 

 

Czas płatności faktury (w dniach) …………………………………………………………………… 

Maksymalny czas płatności faktury wynosi  30 dni.  
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W przypadku zaoferowania czasu płatności faktury dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy podlegać 

będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią SWZ. 

 

Cena części II zamówienia (wartość brutto) (w PLN): ….................................................................. 

 

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my,  

że wybór oferty
1
:  

 

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

 

b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć –  

w następującym zakresie: 

            ……………………………………………………………………………………
2 

 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór 

oferty nie powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa 

powyżej. 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

1. Oświadczam/y, iż zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi  

w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

 

2. Oświadczam/y, że zdobyłem/my informacje konieczne do przygotowania oferty.  

 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do 

SWZ 

 i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z treścią 

niniejszej oferty, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

4. Oświadczam/y, że akceptuję/my zasady korzystania z systemu mini portal wskazane  

w instrukcji użytkownika i SWZ. 

 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty 

dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień 

składania ofert (art. 297 k.k). 

 

6. Oświadczam/y, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych 

dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego. 

 

7.  Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z przekazaną Klauzulą informacyjną – w prostej  

i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że 

przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 
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8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
3
 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4
 

 

 

1 Należy odpowiedni zaznaczyć punkt a) albo b). 

2 Należy podać rodzaj usługi oraz wartość bez podatku VAT/stawki VAT. 

3 RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

4 Nie dotyczy przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - .  

 

Data ..........................    

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

Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym  

Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca 

powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),  w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w 

postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,  

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 
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                                                                                 Załącznik nr 6 do SWZ 

MUP.PK.III.371.14.2021 

 

 

 

WZÓR DOTYCZĄCY CZĘŚCI  II ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI 

 

UMOWA NR……./371.14/ II/PKIII/2021 

 

zawarta w dniu ………………….. r. w Lublinie 

pomiędzy ……………………… z siedzibą …………… przy ………………, kod pocztowy 

…………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

…………………, prowadzonego przez ……………….., NIP ….., REGON ……………….., 

posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ……………….. zł.,  

reprezentowaną przez: ………………………………………… 

zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego 

zwana dalej Wykonawcą 

lub 

pomiędzy …………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………. z siedzibą w ………………. przy ul. ………………………….., 

 kod pocztowy  ………………, NIP ………………… REGON …………………….. 

reprezentowanym przez: …………………………………………. 

zgodnie z aktualnym odpisem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

zwanym dalej Wykonawcą 

a: 

Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, ul. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,  

NIP 946-257-58-11, REGON 431019514, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin, 

z upoważnienia którego działa Pani Katarzyna Kępa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie  

z siedzibą w Lublinie, przy ul. Niecałej 14, 20-080 Lublin, NIP: 712-252-48-48, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, 

§ 1 

„1. Na podstawie przeprowadzonej  procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 275 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  

z późn. zm.) w związku z wyborem przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Wykonawca 

dostarcza, a Zamawiający nabywa:  
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Wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM Fortigate, AccesPoint (Enhanced FortiCare 24x7): 

A. Roczne wsparcie dla urządzeń Fortigate FG200E o numerach seryjnych: 

 FG200ETK19903011 

 FG200ETK19902867 

Aktualizacja dla klastra 2 urządzeń FortiGate na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu 

podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 30.07.2021 r. obejmująca: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla 

modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), 

antyspamowego, filtracji stron WWW. 

 Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone przynajmniej w trybie 8 x 5  

tj. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta. 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 30.07.2021 r. na okres 12 miesięcy. 

B. Roczne wsparcie dla urządzeń FAP223C o numerach seryjnych: 

 FP223C3X15005154 

 FP223C3X15005001 

 FP223C3X15005172 

na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 

24.06.2021 w zakresie: 

 Aktualizację oprogramowania systemowego wraz z dostępem do stron producenta 

 Gwarancję na urządzenia od dnia 24.06.2021 r. na okres 12 miesięcy.”  

- brzmienie ust. 1 po dokonanej zmianie treści SWZ 

2. Wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się na zasadach i warunkach licencji dotyczącej 

wsparcia. 

 

3. Cena (wartość brutto) zamówienia określonego w ust.1-2 oraz SWZ: ………………….. (słownie: 

……………….). 

 

§ 2 

1. „Przedmiot umowy będzie wykonywany w terminach określonych w § 1, natomiast w zakresie 

licencji zostanie ona dostarczona Zamawiającemu, zgodnie z ust. 2, najpóźniej do dnia:  

a) w zakresie § 1 pkt 1A – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, 

b) 23.06.2021r. w przypadku zawarcia umowy przed dniem 23.06.2021r. lub najpóźniej do dnia 

następnego po podpisaniu umowy w przypadku zawarcia umowy po 23.06.2021 r. – dotyczy 

przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 pkt 1B.”  

- brzmienie ust. 1 po dokonanej zmianie treści SWZ 

 



14 

 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego pod adres:  ul. Niecała 14                  

20-080 Lublin w dni powszednie pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-

15.00, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e- mail : admin@mup.lublin.pl 

 

3. Cena wskazana w § 1 ust. 3 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu. 

§ 3 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

dostarczonej licencji. 

 

2. Przez wadę prawną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w SWZ, obowiązującym stanem prawnym oraz wadliwe wykonanie usługi. 

 

3. W przypadku ujawnienia się wady prawnej, Wykonawca obowiązany jest do wymiany przedmiotu 

umowy w danym zakresie na wolny od wad, zgodny z wymaganiami zawartymi w SWZ,  

w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego o ujawnieniu się 

wady, z zastrzeżeniem § 7.  

 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw autorskich, patentów, itp. 

§ 4 

 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach 

umowy jest wolny od wad prawnych w rozumieniu § 3 niniejszej umowy.  

 

2. Koszty wymiany, o których mowa w § 3 ust. 3, koszty transportu w związku z wymianą ponosi 

Wykonawca. 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie …… dni (zgodnie z czasem podanym 

 w ofercie przez Wykonawcę), od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

2. Wykonawca wystawi fakturę wskazując do zapłaty Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 

20-080 Lublin, NIP: 7122524848. Zamawiający oświadcza, że nie jest czynnym podatnikiem 

podatku VAT. 

 

3. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666), 

przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 

mailto:admin@mup.lublin.pl


15 

 

§ 6 

1.  W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 3 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy, 

którego uchybienie dotyczy, za każdy dzień zwłoki, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i § 7. 

 

2. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 1, w spełnieniu świadczenia  

w całości lub części, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej za każdy dzień zwłoki  w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy, którego 

uchybienie dotyczy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 7. 

 

3.   Wysokość kary, o której mowa w ust. 1, 2, 4 i 6 zamówienia oraz § 7 ustala się na podstawie sumy 

wartości cen jednostkowych netto niewykonanego zobowiązania, powiększonych o należny 

podatek VAT, zgodnie z zestawieniem cen jednostkowych, złożonym na podstawie Rozdziału 19 

SWZ. 

4.   Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej za każdy dzień 

nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% jego wartości. 

 

5. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1, 2, 4 i 6  oraz w § 7 nie pokrywają szkody, 

stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

6. „W przypadku zwłoki w dokonaniu aktualizacji licencji dla urządzeń:  

a)  Fortigate FG200E o numerach seryjnych:   

 FG200ETK19903011  

 FG200ETK19902867, 

b) FAP223C o numerach seryjnych: 

 FP223C3X15005154 

 FP223C3X15005001 

 FP223C3X15005172 

w terminie określonym w § 2 ust. 1 z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 1% wartości przedmiotu 

zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 umowy.”  

- brzmienie ust. 6 po dokonanej zmianie treści SWZ 

7. Kary o których mowa w § 6 nie będą miały zastosowania, kiedy niedotrzymanie terminów 

realizacji nastąpi z przyczyn technicznych lub technologicznych niezawinionych przez 

Wykonawcę. 
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§ 7 

 

1. W razie niewykonania umowy polegającego na niedostarczeniu towaru zgodnie z § 1 i § 2 lub  

nie wywiązywaniu się z obowiązku nałożonego w § 3 ust. 3, § 6 ust 6 i pozostawaniu w zwłoce  

w realizacji umowy przekraczającej 20 dni, Zamawiający uzna zamówienie za niezrealizowane. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 20 % wartości przedmiotu zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy. 

 

2. Maksymalna wysokość kar przewidzianych w umowie nie przekroczy 20% wartości przedmiotu 

zamówienia. 

§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w § 6 i § 7  

z faktury VAT za całość zamówienia w wysokościach określonych w powołanych powyżej 

paragrafach. 

2.  W przypadku gdy kwota potrącenia nie pokrywa całości należnej kary Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego pozostałej jej części w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

§ 9 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego za wykonaną część umowy. 

§ 10 

1. Strony uznają niedotrzymanie lub opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy 

uniemożliwiające należyte wykonanie obowiązków za usprawiedliwione, jeżeli zostały 

spowodowane przez okoliczności, które powstały na skutek działania siły wyższej. 

 

2. Ilekroć w umowie mowa o sile wyższej – rozumie się przez to występujące po zawarciu Umowy 

zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia oraz niezależne od stron zdarzenie takie, 

jak: katastrofy naturalne (katastrofalne działanie przyrody i klęski żywiołowe), wojny, ataki 

terrorystyczne, akty władzy państwowej (np.  stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski 

żywiołowej, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii), strajki o zasięgu krajowym 

uniemożliwiające należyte wykonanie przez Strony przedmiotu Umowy.  
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3. W przypadku wystąpienia siły wyższej strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 2 dni, od kiedy nawiązanie komunikacji stanie się możliwe, przekaże drugiej 

stronie pisemną informację o zaistnieniu siły wyższej i jej przewidywanych skutkach dla 

realizacji umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty 

potwierdzające jej wystąpienie. 

 

4. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania powyższej 

informacji, uzgodnią pisemnie tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego   

i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie  

art. 454-455 ustawy, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

2. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego w umowie. 

 

§ 13 

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy powszechne 

właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

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

 

 


