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I. UWAGI OGÓLNE 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z  dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047, 

1473 oraz z 2014r. poz. 423 stan prawny na 16 kwietnia 2014r), zwaną dalej ustawą oraz w 

przepisach wykonawczych do niej. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie obejmuje dwie części. 

3.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie wykazu podwykonawców oraz części 

zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt 7  ustawy  P.z.p.  

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy. Zamawiający zaleca jednak przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej 

serwerowni. 

7. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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II. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

Ul. Okólnik 2 

00-368 Warszawa 

NIP 525 000 77 15 

REGON 000275702 

Tel./fax. 22 827 83 05 

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej infrastruktury serwerowej, która polega 

na dostawie, instalacji i konfiguracji urządzeń wymienionych w załączniku nr 1A i załączniku 1B, 

oraz migracji danych z aktualnie działających serwerów w  Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A i 

załącznik nr 1B. / Specyfikacja techniczna / do SIWZ.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

a) Załącznik nr 1A do SIWZ – dla części nr 1 

b) Załącznik nr 1B do SIWZ – dla części nr 2 

3. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia : 

- Zamawiający wymaga, by oferowane produkty posiadały deklaracje zgodności CE. 

4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) : 

      CPV  32428000-9 modernizacja sieci 

      CPV  32424000-1 infrastruktura sieciowa 

      CPV  32420000-3 urządzenia sieciowe 

      CPV  48821000-9 serwery sieciowe 

      CPV  30233141-1 nadmiarowa macierz niezależnych dysków  
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      CPV  48214000-1 pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 

 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części 2. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału  

w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1 i 2  P.z.p. 

e. Dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby 

przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. 

pkt a–c i e niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 i 2 ustawy. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na 

zasadzie „spełnia/ nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w 

postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 

3. Ze względu na wielkość modernizowanego pomieszczenia serwerowni oraz konieczność jego 
właściwego zagospodarowania, Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty, przeprowadzenie 
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wizji lokalnej serwerowni w siedzibie Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem 
podpisanym przez Zamawiającego.  

 

4. Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją i specyfiką 

usług do wdrożenia możliwie jest w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym umówieniu się z Panem Andrzejem Boszczakiem 

e-mail: serwis@chopin.edu.pl   

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest 

dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub 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 ofert  tj. 

aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności i informacji gospodarczej/ centralnej 

informacji krajowego rejestru sądowego 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków albo zaświadczenie potwierdzające, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert    

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 

albo zaświadczenie potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

mailto:serwis@chopin.edu.pl
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właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie.   

2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej w niniejszym rozdziale SIWZ składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio jw. 

Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do 

reprezentacji Wykonawcy. 

3. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 

konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

VIII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

IX.JĘZYK POSTĘPOWANIA 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w 

innym języku. 

X. WADIUM 

WADIUM 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych 00/100) 

2. Wadium uważa się za  skutecznie wniesione jeżeli w terminie (tj. w dniu i o godzinie) 
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wyznaczonym jako termin składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zaleca odpowiednio wcześniejsze wpłacenie wadium 

pieniężnego. 

3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

4. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form : 

- w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych, 

- w gwarancjach bankowych, 

5. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert, tj. do dnia 06.06.2014 r. do godz. 

10:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z 

postępowania. 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie nr konta: 62 1750 0009 0000 0000 

1333 6188 z adnotacją „Wadium – ZP-12/05/2014/272/W/MSW” 

7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z 

ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną, możliwość ściągnięcia go na 

pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy oraz być 

ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej specyfikacji. Oryginalny dokument 

wadialny musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Okólnik 2 w pok. 

213.  

8. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego Wykonawca winien 

przedłożyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające 

informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 1, stanowiące zabezpieczenie 

wadium na rzecz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w przetargu 

nieograniczonym na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej Nr ZP-

12/05/2014/272/W/MSW 

9. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć 

pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo 

bankowe, na kwotę wymienioną w pkt. 1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja 
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stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 

Warszawie, w przetargu nieograniczonym na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej,  

Nr ZP-12/05/2014/272/W/MSW 

 

ZWROT I ZAJĘCIE WADIUM 

1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniężny na rachunek wskazany przez wykonawcę. 

2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zastanie zwrócone wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania z wyjątkiem 

wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust 4a. 

3. W ofercie przetargowej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy wskazać numer 

rachunku, na które Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia lub 

sposób przekazania dokumentu poręczenia lub gwarancji. 

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 27 ustawy P.z.p. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne 

informacje za pomocą faksu lub korespondencją elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 

ustawy. 

4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien 

wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału 

SIWZ. 

Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego: 
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 

 00-368 Warszawa,  

ul. Okólnik 2 

z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej”. 

5. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom 

bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

6. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania 

wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z 

zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. 

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: 

Andrzej Boszczak – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, e-mail: serwis@chopin.edu.pl  

Monika Stankiewicz-Wiciak – w sprawach proceduralnych, e-mail: stankiewicz@chopin.edu.pl  

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania (art. 180 i 181  ustawy Pzp).  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez 

użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane 

SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty; 

mailto:serwis@chopin.edu.pl
mailto:stankiewicz@chopin.edu.pl
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b) wypełniony i podpisany wykaz oferowanego sprzętu zgodny ze wzorem wykaz oferowanego 

sprzętu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że 

w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego wzoru złożona oferta musi zawierać 

wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty; 

c) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z 

postanowieniami rozdziału VII niniejszej SIWZ; 

d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo (o którym mowa w rozdziale 

VII niniejszej SIWZ); w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza,  

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.  

2.  Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych 

podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do 

dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentacji podmiotu.  

5.  Wymaga się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentacji Wykonawcy. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną 

techniką. Nie dopuszcza się składania ofert w innej formie niż pisemna. 

7. Wymaga się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie.  

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictw, o 
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których mowa w ust. 1 pkt c i d. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być 

potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.  

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.  

11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający 

nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku 

złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy 

załączonych do niniejszej SIWZ. 

12.  Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie 

(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: 

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej dla potrzeb 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” oraz „Nie otwierać przed dniem 06.06.2014r 

godz. 10.15”. 

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią 

Wykonawcy. 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:  

w Warszawie, przy ul. Okólnik 2 nie później niż do dnia  06.06.2014r. do godziny 10.00. 

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego. 



 
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

 

12 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w Warszawie przy ul. Okólnik 2 w dniu 

06.06.2014r. o godzinie 10.15, sala 210 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust 

2 ustawy 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w 

zapisie liczbowym i słownie.  

2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 

zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników. 

UWAGA: Przy obliczaniu ceny oferty nie należy stosować stawki VAT w wysokości 0% dla 
asortymentu opatrzonego tą stawką VAT- podstawa prawna art. 83 ust 1 pkt 26 lit a ustawy z 
dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. 
 

3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

4. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w 

sposób określony w art. 87 ustawy P.z.p. 

5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę 

całości przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego.  
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6. Płatność dokonana zostanie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego. 

8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane według następujących 

kryteriów i wag: 

Najniższa cena (oznaczenie w ocenie 100 % ) 

Sposób dokonywania oceny wg. wzoru :   Cn : Cb  x 100 pkt. 

gdzie :  Cn – cena najniższa,  Cb – cena oferty badanej, 

Oferta z ceną najniższą uzyska maksymalną liczbę punktów 100. 

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku 

oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy   

w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie może być wniesione w formie 

dopuszczonej  w art. 148 pkt 1 ustawy PZP tj.: 

- pieniądzu; 
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- poręczeniach bankowych; 

- gwarancjach bankowych;  

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty,o których mowa w  art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. W przypadkach form innych niż pieniężna zabezpieczenie winno być wniesione przed ustalonym 

terminem  podpisania Umowy. 

4. Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w sposób jak niżej: 

- 70% kwoty zostanie zwrócone w terminie 30 dni od podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, 

- 30% Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji tj po upływie 60 

miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna, 30% zabezpieczenia z 

tytułu gwarancji zostanie potrącone z faktury końcowej, chyba, że Wykonawca przedstawi 

zabezpieczenie niepieniężne na ten okres. 

XIX. WZÓR UMOWY 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr  6  do niniejszej SIWZ. 

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też 

postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

P.z.p..  
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Załącznik nr  1A do SIWZ 

 

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i oprogramowania dla części nr 1 
 

1. W ramach dostawy Wykonawca dostarczy: 

A. Serwer typu A      1 szt.; 

B. Serwer typu B      1 szt.; 

C. Serwer typu C      1 szt.; 

D. Macierz dyskowa     1 szt.; 

E. Konsola KVM       1 szt.; 

F. Szafa technologiczna z listwą zasilającą PDU  1 szt.; 

G. Sprzętowa zapora sieciowa     1 szt.; 

H. Przełącznik sieciowy zarządzalny typu A   4 szt.; 

2. W ramach dostawy rozwiązania Wykonawca wykona następujące usługi: 

A. złożenie szafy technologicznej w pomieszczeniu wskazanym przez uprawnioną osobę 
z ramienia Zamawiającego; 

B. zamontowanie w szafie technologicznej dostarczonego sprzętu, w następującej 
kolejności komponentów (wyliczając od dołu szafy): macierz dyskowa, serwery (w 
kolejności: Typ A, B, C), listwa zasilająca PDU, konsola KVM, wraz z okablowaniem 
niezbędnym do podłączenia i uruchomienia urządzeń wymienionych w specyfikacji 
technicznej zamawianego sprzętu i oprogramowania w punkcie 1 w podpunktach od 
A do E oraz wykonanie testów podłączonych komponentów. Długość okablowania 
powinna być dostosowana do rozmieszczenia sprzętu; 

C. instalacja i konfiguracja urządzeń oraz migracja danych z aktualnie działających 
serwerów, zgodnie z wytycznymi podanymi w specyfikacji technicznej zamawianego 
sprzętu i oprogramowania; 

D. zamontowanie w miejscu wskazanym przez uprawnioną osobę z ramienia 
Zamawiającego sprzętowej zapory sieciowej i przełączników sieciowych 
zarządzalnych typu A, wymienionego w punkcie 1 w podpunktach G, H oraz 
wykonanie testów podłączonych komponentów. Długość okablowania powinna być 
dostosowana do rozmieszczenia sprzętu; 

E. instalacja i konfiguracja urządzeń do aktualnie działającej infrastruktury sieciowej 
oraz sprzętowej zapory sieciowej, przełączników sieciowych zarządzalnych Typ A 
wymienionych w punkcie 1 w podpunkcie G, H; 

3. Przed rozpoczęciem procesu migracji systemów informatycznych i danych, wymagane jest 
wykonanie kopii bezpieczeństwa danych zapisanych na serwerach przeznaczonych do 
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wymiany, na dowolnych nośnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Nośniki, zawierające 
kopię bezpieczeństwa danych pozostają własnością Zamawiającego; 

4. Prace wymienione w punkcie 2 muszą być wykonywane od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 17.00 do 7.00 lub w dni wolne od pracy. 

A. SERWER TYPU A 1 szt. 
1. Serwer musi umożliwiać uruchamianie następujących systemów operacyjnych: 

a. Windows 2012 R2 Hyper-V; 
b. Windows 2008 R2 Hyper-V; 
c. VMWare; 
d. Suse SLES11; 
e. RHEL 6; 
f. Windows Server 2008 R2 
g. Windows Server 2012 R2 

2. Zarządzanie: 
a. wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujący o stanie serwera; 
b. zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania 

zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 
i. niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający 

pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; 
ii. dedykowana karta LAN 1 Gb/s  RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem 

zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną 
kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; 

iii. dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH); 
iv. złącze serwisowe RJ-45 1Gb/s dostępne z przodu obudowy; 
v. zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; 

vi. zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); 
vii. możliwość przejęcia konsoli tekstowej; 

viii. przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość 
montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym 
(cyfrowy KVM); 

c. oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta 
serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów 
operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o 
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu 
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, 
zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.); 

d. karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, 
bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych 
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kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 
10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) lub 
rozwiązanie równoważne wraz z niezbędnymi elementami do zrealizowanie tej 
funkcjonalności. 

3. Obudowa 
a. typu Rack; 
b. wysokość nie więcej niż 4U; 
c. dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack 

oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack. 
4. Cechy pamięci RAM i płyty głównej: 

a. min. dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; 
b. możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych; 
c. min. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do min. 1,5TB pamięci RAM; 
d. możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla 

wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); 
e. co najmniej 9 złącz PCI Express w tym minimum 2złącza o prędkości x16 generacji 3; 
f. wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, 

SDDC; 
g. zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o 

pojemności 16GB; 
h. wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”. 

5. Procesory: 
a. zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w 

oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006co najmniej 682 pkt; 
b. wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego 

modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony 
przez producenta serwera. 

6. Kontrolery dyskowe: 
a. zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej 

cache; 
b. wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; 
c. zintegrowany fabrycznie wewnątrz obudowy napęd backup LTO6 SAS 6Gb wraz z 15 

sztukami nośników LTO6; dopuszcza się alternatywnie zaoferowanie zewnętrznego 
napędu LTO6 SAS 6Gb w wersji rack, wyposażonego we własne, nadmiarowe 
zasilacze redundantne oraz dostarczonego wraz ze wszystkimi elementami 
niezbędnymi do podłączenia i uruchomienia napędu wraz z oferowanym serwerem 
rack.   

7. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w 
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
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strony www producenta serwera. 
8. Dyski twarde: 

a. zainstalowane minimum15 dysków SAS 2.0 o pojemności 300 GB każdy, 15K RPM 
dyski Hotplug; 

b. minimum 24 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5; dopuszczane jest zastosowanie 
zewnętrznych półek dyskowych, mieszczących co najmniej 24 dyski 2,5” – w takim 
przypadku wymagane jest dostarczenie niezbędnych elementów do podłączenia tych 
półek (kontrolerów, kabli); 

c. obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 
d. w przypadku awarii, uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego- 

wymagane oświadczenie producenta serwera,dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

9. Kontrolery LAN:  
a. co najmniej 10x 1Gb/s LAN, w tym co najmniej 4x 1Gb/s ze wsparciem iSCSI i 

iSCSIboot i teamingu, RJ-45; 
b. możliwość rozbudowy o co najmniej 4 x 10 Gbit/s, w tym co najmniej 2 x 10 Gbit/, ze 

wsparciem iSCSI i iSCSIboot i teamingu; 
10. Porty: 

a. zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 
b. co najmniej 8x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim 
c. minimum 1x RS-232; 

11. Zasilanie i chłodzenie: 
a. redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% o mocy maksymalnej 850W; 
b. redundantne wentylatory hotplug. 

12. Gwarancja:  
a. co najmniej 5 lat gwarancji producenta serwera, realizowanej w miejscu instalacji z 

gwarantowanym czasem usunięcia awarii w następny dzień roboczy – wymagane 
oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

b. dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera - wymagane 
oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

c. elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta  
serwera lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją 
producenta serwera - wymagane oświadczenie producenta, dołączone do oferty, 
potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

d. serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta w Polsce, musi reprezentować model z bieżącej linii produktowej; nie 
dopuszcza się użycia serwera odnowionego, demonstracyjnego lub powystawowego - 
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wymagane oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt. 

13. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski 
numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w 
czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego 
urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków 
twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu 
obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. 

14. W przypadku zaoferowania serwera wraz z zewnętrznym napędem taśmowym i/lub 
zewnętrzną półką dyskową, poziom gwarancji tego urządzenia musi odpowiadać poziomowi 
gwarancji na serwer. 

15. Dołączone oprogramowanie systemowe: 

a. licencja na system operacyjny Windows Server 2012 Datacenter OEM, umożliwiająca 
uruchomienie dowolnej liczby maszyn wirtualnych na oferowanym serwerze; 
wyposażonym w 2 procesory fizyczne; 

b. licencje dostępowe Microsoft CAL  dla 50 użytkowników; 

c. licencje RDS Microsoft CAL  dla 20 użytkowników; 

d. licencja Microsoft SQL Server 2014 Standard SNGL OLP NL – 2 szt.; 

e. SQL CAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL dla 15 urządzeń; 

f. SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL dla 15 użytkowników; 

g. licencje wirtualizacyjne Symantec Backup Exec 2012 w wersji OEM: 

i. licencja  Backup Exec 2012 Server wraz z licencją Library Expansion Option 
(LEO)’ uprawniająca do obsługi biblioteki taśmowej – 1 szt.; 

ii. licencja (dla agentów) uprawniająca do backupu serwerów typu MS SQL 
Server, MS Exchange Server, MS SharePoint Server – 2 szt.; 

iii. licencja dla systemu Windows (dla agentów) uprawniająca do pełnego 
backupu – 4 szt.; 

h. wszystkie licencje muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego w Polsce - wymagane oświadczenia producenta serwera,dołączone 
do oferty, potwierdzające, że oferowane licencje spełniają ten wymóg; 

16. Wytyczne dotyczące instalacji i konfiguracji serwera oraz migracji danych z trzech serwerów 
aktualnie działających: 

a. instalacja i konfiguracja Hyper-V Server 2012 według poniższego schematu: 
i. instalacja; 

ii. zmiana nazwy serwera; 
iii. instalacja sterowników; 
iv. dodanie do domeny; 
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v. instalacja poprawek; 
vi. konfiguracja zdalnego zarządzania; 

vii. konfiguracja sieci wirtualnych; 
b. utworzenie 4 maszyn wirtualnych; 
c. instalacja na pierwszej maszynie wirtualnej systemu operacyjnego Windows Server 

2012 oraz: 
i. konfiguracja sieciowa serwera; 

ii. przypisanie nazwy serwera; 
iii. konfiguracja reguł przychodzących i wychodzących zapory systemu Windows, 

zgodnie ze specyfikacją; 
iv. instalacja i konfiguracja usługi AD, ustawienie serwera jako kontrolera domeny 

(55 użytkowników, 21 grup), nadanie uprawnień użytkownikom; 
v. instalacja i konfiguracja serwera DNS; 

vi. instalacja i konfiguracja usługi serwera DHCP: sieć xxx.xxx.xxx.xxx/24, 
rezerwacje adresów w liczbie: 27; 

vii. konfiguracja i migracja danych z profili dynamicznych użytkowników (26 
użytkowników, pojemność 40GB); 

viii. instalacja i konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec, serwer 
pierwszy ma pełnić rolę nadrzędnego i zarządzać tworzeniem kopii 
bezpieczeństwa z pozostałych serwerów skonfigurowanych na tej maszynie 
fizycznej; 

ix. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec Agent for 
Windows Servers; 

d. Instalacja na drugiej maszynie wirtualnej systemu operacyjnego Windows Server 
2012 oraz: 

i. konfiguracja sieciowa serwera; 
ii. przypisanie nazwy serwera; 

iii. podłączenie do domeny; 
iv. konfiguracja reguł przychodzących i wychodzących zapory systemu Windows 

zgodnie ze specyfikacją; 
v. migracja udziałów sieciowych i ich udostępnienie (o pojemności  12GB); 

vi. instalacja i konfiguracja MS SQL 2012; 
vii. migracja baz danych z MS SQL 2008 do MS SQL 2012, ilość baz do 

przemigrowania: 10 o łącznej pojemności około 7 GB (największa 4,9GB); 
viii. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec  Agent for 

Windows Servers i Agent for Aplication and Databases; 
e. Instalacja na trzeciej maszynie wirtualnej systemu operacyjnego Windows Server 

2012 oraz: 
i. konfiguracja sieciowa serwera  
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ii. przypisanie nazwy serwera 
iii. podłączenie do domeny 
iv. konfiguracja reguł przychodzących i wychodzących zapory systemu Windows 

zgodnie ze specyfikacją 
v. migracja udziałów sieciowych i ich udostępnienie (o pojemności  3GB) 

vi. instalacja i konfiguracja MS SQL 2012 
vii. migracja baz danych z MS SQL 2008 do MS SQL 2012, ilość baz do 

przemigrowania: 6 o łącznej pojemności 15GB (największa 11GB) 
viii. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec  Agent for 

Windows Servers i  Agent for Aplication and Databases 
f. Instalacja na czwartej maszynie wirtualnej systemu operacyjnego Windows Server 

2012 oraz: 
i. konfiguracja sieciowa serwera; 

ii. przypisanie nazwy serwera; 
iii. podłączenie od domeny; 
iv. konfiguracja reguł przychodzących i wychodzących zapory systemu Windows 

zgodnie ze specyfikacją; 
v. instalacja i konfiguracja usługi serwera plików; 

vi. migracja udziałów sieciowych i ich udostępnienie (o pojemności  360GB); 
vii. instalacja i konfiguracja usługi drukowania i zarządzania dokumentami  (20 

drukarek); 
viii. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec  Agent for 

Windows Servers; 
g. migracja polis zarządzania zasadami grupy łącznie na 2 serwerach, obecnie 

pracujących jest 65 polis;. 
h. odłączenie aktualnie używanych serwerów od istniejącego środowiska oraz 

przetestowanie poprawności działania nowych systemów w istniejącej infrastrukturze 
teleinformatycznej; 

i. wyżej wymienione prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera 
producenta serwera lub certyfikowanego inżyniera autoryzowanego serwisu 
producenta serwera - wymagane załączenie oświadczenia producenta serwera, 
dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie tego wymogu; 

B. SERWER TYPU B 1 szt. 

1. Serwer musi umożliwiać uruchamianie następujących systemów operacyjnych: 
a. Windows 2012 R2 Hyper-V; 
b. Windows 2008 R2 Hyper-V; 
c. VMWare; 
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d. Suse SLES11; 
e. RHEL 6; 
f. Windows Server 2008 R2; 
g. Windows Server 2012 R2. 

2. Zarządzanie: 
a. wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujący o stanie serwera; 
b. zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania 

zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 
i. niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający 

pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; 
ii. dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do 

komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością 
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z 
systemem operacyjnym; 

iii. dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH); 
iv. złącze serwisowe RJ-45 1Gb/s dostępne z przodu obudowy; 
v. zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; 

vi. zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); 
vii. możliwość przejęcia konsoli tekstowej; 

viii. przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość 
montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym 
(cyfrowy KVM); 

c. oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta 
serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów 
operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o 
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu 
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, 
zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.); 

d. karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, 
bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych 
kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 
10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) lub 
rozwiązanie równoważne wraz z niezbędnymi elementami do zrealizowanie tej 
funkcjonalności. 

3. Obudowa 
a. typu Rack; 
b. wysokość nie więcej niż 4U; 
c. dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack 

oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack. 
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4. Cechy pamięci RAM i płyty głównej: 
a. min. dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; 
b. możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych;  
c. min. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do min. 1,5TB pamięci RAM; 
d. możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla 

wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); 
e. co najmniej 7 złącz PCI Express w tym min. 5 generacji 3 wymagane jest minimum 2 

złącza o prędkości x16; 
f. wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, 

SDDC; 
g. zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o 

pojemności 16GB; 
h. wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”. 

5. Procesory: 
a. zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w 

oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006co najmniej 682 pkt; 
b. wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego 

modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony 
przez producenta serwera. 

6. Kontrolery dyskowe: 
a. zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej 

cache; 
b. wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; 
c. zintegrowany fabrycznie wewnątrz obudowy napęd backup LTO6 SAS 6Gb wraz z 15 

sztukami nośników LTO6, dopuszcza się alternatywnie zaoferowanie zewnętrznego 
napędu LTO6 SAS 6Gb w wersji rack wyposażonego we własne, nadmiarowe zasilacze 
redundantne oraz dostarczonego wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do 
podłączenia i uruchomienia napędu wraz z oferowanym serwerem rack; 

7. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w 
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta serwera. 

8. Dyski twarde: 
a. zainstalowane minimum 8 dysków SAS 2.0 o pojemności 900 GB każdy, 10K RPM 

dyski Hotplug 2,5; 
b. możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych  dysków 

twardych Hotplug 2,5; dopuszczane jest zastosowanie zewnętrznych półek 
dyskowych – w takim przypadku wymagane jest dostarczenie niezbędnych 
elementów do podłączenia tych półek (kontrolerów, kabli itp.); 

c. obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 
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d. w przypadku awarii, uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego - 
wymagane oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

9. Kontrolery LAN:  
a. co najmniej10x 1Gb/s LAN, w tym co najmniej 4x 1Gb/s ze wsparciem iSCSI i 

iSCSIboot i teamingu, RJ-45; 
b. możliwość rozbudowy o co najmniej 4 x 10 Gbit/s, w tym co najmniej 2x 10 Gbit/, ze 

wsparciem iSCSI i iSCSIboot i teamingu; 
10. Porty: 

a. zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 
b. co najmniej 8x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim  
c. minimum 1x RS-232; 

11. Zasilanie i chłodzenie: 
a. redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy 

maksymalnej 850W; 
b. redundantne wentylatory hotplug. 

12. Gwarancja:  
a. co najmniej 5 lat gwarancji producenta serwera, realizowanej w miejscu instalacji z 

gwarantowanym czasem usunięcia awarii w następny dzień roboczy – wymagane 
oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

b. dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera - wymagane 
oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

c. elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta  
serwera lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją 
producenta serwera - wymagane oświadczenie producenta, dołączone do oferty, 
potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

d. serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta w Polsce, musi reprezentować model z bieżącej linii produktowej; nie 
dopuszcza się użycia serwera odnowionego, demonstracyjnego lub powystawowego - 
wymagane oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt. 

13. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski 
numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w 
czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego 
urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków 
twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu 
obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. 
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14. W przypadku zaoferowania serwera wraz z zewnętrznym napędem taśmowym i/lub 
zewnętrzną półką dyskową poziom gwarancji tego urządzenia musi odpowiadać poziomowi 
gwarancji na serwer. 

15. Dołączone oprogramowanie systemowe: 

a. licencja na system operacyjny Windows Server 2012 R2 Standard OEM, 
umożliwiająca uruchomienie dwóch maszyn wirtualnych na oferowanym serwerze; 
wyposażonym w 2 procesory fizyczne – 1 szt.; 

b. licencje dostępowe Microsoft CAL  dla 60 użytkowników; 

c. licencje RDS Microsoft CAL  dla 10 użytkowników; 

d. wymagane dostarczenie następujących licencji wirtualizacyjnych Symantec Backup 
Exec 2012 w wersji OEM: 

i. licencja  Backup Exec 2012 Server wraz z licencją Library Expansion Option 
(LEO) uprawniająca do obsługi biblioteki taśmowej – 1 szt.; 

ii. licencja dla systemu Windows (dla agentów) uprawniająca do pełnego 
backupu – 2 szt.; 

iii. licencja dla systemu Linux (dla agentów) uprawniająca do pełnego backupu – 
2 szt.; 

e. wszystkie licencje muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego w Polsce- wymagane oświadczenia producenta serwera,dołączone 
do oferty, potwierdzające, że oferowane licencje spełniają ten wymóg. 

16. Wytyczne dotyczące instalacji i konfiguracji serwera oraz migracji danych z trzech serwerów 
aktualnie działających: 

a. instalacja i konfiguracja Hyper-V Server 2012 według poniższego schematu: 
i. instalacja; 

ii. zmiana nazwy serwera; 
iii. instalacja sterowników; 
iv. dodanie do domeny; 
v. instalacja poprawek; 

vi. konfiguracja zdalnego zarządzania; 
vii. konfiguracja sieci wirtualnych; 

b. utworzenie 4 maszyn wirtualnych; 
c. instalacja na pierwszej maszynie wirtualnej systemu operacyjnego Windows Server 

2012 oraz: 
i. konfiguracja sieciowa serwera; 

ii. przypisanie nazwy serwera; 
iii. konfiguracja reguł przychodzących i wychodzących zapory systemu Windows 

na  serwerze zgodna ze stanem serwera pracującego dotychczas (157 reguł); 
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iv. instalacja i konfiguracja usługi AD, ustawienie serwera jako kontrolera domeny 
(51 użytkowników, 23 grup), nadanie uprawnień użytkownikom  

v. konfiguracja i przeniesienie danych z profili dynamicznych użytkowników ( 51 
użytkowników, pojemność 310GB); 

vi. migracja polis zarządzania zasadami grupy na serwerze obecnie pracującym 
jest 43 polisy; 

vii. instalacja i konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec, serwer 
pierwszy ma pełnić rolę nadrzędnego i zarządzać tworzeniem kopii 
bezpieczeństwa z pozostałych serwerów skonfigurowanych na tej maszynie 
fizycznej; 

viii. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec  Agent for 
Windows Servers; 

ix. migracja oprogramowań do zarządzania licencjami: 
• ABBY FineReader License Manager; 
• IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager 9.5.0; 

d. instalacja na drugiej maszynie wirtualnej systemu operacyjnego Windows Server 
2012 oraz: 

i. konfiguracja sieciowa serwera; 
ii. przypisanie nazwy serwera; 

iii. podłączenie do domeny; 
iv. konfiguracja reguł przychodzących i wychodzących zapory systemu Windows 

zgodnie ze specyfikacją; 
v. instalacja i konfiguracja usługi serwera plików; 

vi. migracja udziałów sieciowych i ich udostępnienie (o pojemności  320GB); 
vii. instalacja i konfiguracja usługi drukowania i zarządzania dokumentami  (10 

drukarek); 
viii. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec  Agent for 

Windows Servers; 
e. instalacja na trzeciej maszynie wirtualnej systemu operacyjnego Linux Debian 

najnowsza stabilna wersja oraz: 
i. konfiguracja sieciowa serwera; 

ii. przypisanie nazwy serwera; 
iii. Instalacja i konfiguracja usługi Apache, konfiguracja Virtual Hosts (2 strony), 

przeniesienie kontentu stron; 
iv. instalacja i konfiguracja usługi serwera DHCP jako primary server zgodna ze 

stanem serwera pracującego dotychczas: sieć xxx.xxx.xxx.xxx/16, rezerwacje 
adresów w liczbie: 123; 

v. konfiguracja Crona zgodnie ze specyfikacją; 
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vi. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec  Agent for 
Linuks Servers; 

f. instalacja na czwartej maszynie systemu operacyjnego Linux Debian najnowsza 
stabilna wersja oraz: 

i. konfiguracja sieciowa serwera; 
ii. przypisanie nazwy serwera; 

iii. instalacja i konfiguracja usługi Apache, konfiguracja Virtual Hosts (10 strony), 
przeniesienie kontentu stron; 

iv. instalacja i konfiguracja usługi serwera DHCP jako secondary server: sieć 
XXX.XXX.XXX.XXX/16, rezerwacje adresów w liczbie: 123; 

v. instalacja i konfiguracja usługi serwer DNS zgodnie ze specyfikacją; 
vi. instalacja i konfiguracja usługi squid zgodnie ze specyfikacją; 

vii. instalacja i konfiguracja OpenVPN zgodnie ze specyfikacją (16 Użytkowników); 
viii. instalacja i konfiguracja LFTP zgodnie ze specyfikacją; 

ix. instalacja i konfiguracja serwera PHP zgodnie ze specyfikacją; 
x. instalacja i konfiguracja phpMyAdmin zgodnie ze specyfikacją; 

xi. instalacja i konfiguracja MYSQL zgodnie ze specyfikacją,  migracja jedenastu 
baz o pojemności łącznej 2GB; 

xii. instalacja i konfiguracja Postgresql zgodnie ze specyfikacją; 
xiii. konfiguracja Crona zgodnie ze specyfikacją; 
xiv. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec  Agent for 

Linuks Servers; 
g. odłączenie aktualnie używanych serwerów od istniejącego środowiska oraz 

przetestowanie poprawności działania nowych systemów w istniejącej infrastrukturze 
teleinformatycznej; 

h. wyżej wymienione prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera 
producenta serwera lub certyfikowanego inżyniera autoryzowanego serwisu 
producenta serwera - wymagane załączenie oświadczenia producenta serwera, 
dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie tego wymogu; 

C. SERWER TYPU C 1 szt. 

1. Serwer musi umożliwiać uruchamianie następujących systemów operacyjnych: 
a. Windows 2012 R2 Hyper-V; 
b. Windows 2008 R2 Hyper-V; 
c. VMWare; 
d. Suse SLES11; 
e. RHEL 6; 
f. Windows Server 2008 R2 
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g. Windows Server 2012 R2 
 

2. Zarządzanie: 
a. wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujący o stanie serwera; 
b. zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania 

zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 
i. niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający 

pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; 
ii. dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do 

komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością 
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z 
systemem operacyjnym; 

iii. dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH); 
iv. zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; 
v. zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); 

vi. możliwość przejęcia konsoli tekstowej; 
vii. przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość 

montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym 
(cyfrowy KVM); 

c. oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta 
serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów 
operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o 
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu 
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, 
zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.); 

d. karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, 
bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych 
kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 
10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) lub 
rozwiązanie równoważne wraz z niezbędnymi elementami do zrealizowanie tej 
funkcjonalności. 

3. Obudowa 
a. typu Rack; 
b. wysokość nie więcej niż 2U; 
c. dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack 

oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack. 
4. Cechy pamięci RAM i płyty głównej: 

a. min. dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; 
b. min. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do min. 1,5TB pamięci RAM; 
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c. możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla 
wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); 

d. co najmniej 7 złącz PCI Express wymagane jest minimum 2 złącza o prędkości x16; 
e. wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, 

SDDC; 
f. zainstalowane 64 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o 

pojemności 16GB; 
g. wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”. 

5. Procesory: 
a. zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w 

oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006co najmniej 502 pkt; 
b. wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego 

modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony 
przez producenta serwera. 

6. Kontrolery dyskowe: 
a. zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej 

cache; 
b. wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; 
c. zintegrowany fabrycznie wewnątrz obudowy napęd backup LTO6 SAS 6Gb wraz z 15 

sztukami nośników LTO6, dopuszcza się alternatywnie zaoferowanie zewnętrznego 
napędu LTO6 SAS 6Gb w wersji rack wyposażonego we własne, nadmiarowe zasilacze 
redundantne oraz dostarczonego wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do 
podłączenia i uruchomienia napędu wraz z oferowanym serwerem rack; 

7. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w 
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta serwera. 

8. Dyski twarde: 
a. zainstalowane minimum 5 dysków SAS 2.0 o pojemności 900 GB każdy, 10K RPM 

dyski Hotplug 2,5; 
b. minimum 8  wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5;  
c. możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków 

twardych Hotplug 2,5; 
d. obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 
e. w przypadku awarii, uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego - 

wymagane oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

9. Kontrolery LAN:  
a. co najmniej 10x 1Gb/s LAN, w tym co najmniej 4x 1Gb/s ze wsparciem iSCSI i 

iSCSIboot i teamingu, RJ-45; 
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b. możliwość rozbudowy o co najmniej 4 x 10 Gbit/s, w tym co najmniej 2x 10 Gbit/, ze 
wsparciem iSCSI i iSCSIboot i teamingu; 

10. Porty: 
a. zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 
b. co najmniej 4x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim 
c. minimum 1x RS-232; 

11. Zasilanie i chłodzenie: 
a. redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy 

maksymalnej 850W; 
b. redundantne wentylatory hotplug. 

12. Gwarancja:  
a. co najmniej 5 lat gwarancji producenta serwera, realizowanej w miejscu instalacji z 

gwarantowanym czasem usunięcia awarii w następny dzień roboczy – wymagane 
oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

b. dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera - wymagane 
oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

c. elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta  
serwera lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją 
producenta serwera - wymagane oświadczenie producenta, dołączone do oferty, 
potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

d. serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta w Polsce, musi reprezentować model z bieżącej linii produktowej; nie 
dopuszcza się użycia serwera odnowionego, demonstracyjnego lub powystawowego - 
wymagane oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt. 

13. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski 
numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w 
czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego 
urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków 
twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu 
obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. 

14. W przypadku zaoferowania serwera wraz z zewnętrznym napędem taśmowym, poziom 
gwarancji tego urządzenia musi odpowiadać poziomowi gwarancji na serwer. 

15. Dołączone oprogramowanie systemowe: 

a. licencja na system operacyjny Windows Server 2012 R2 Standard OEM, 
umożliwiająca uruchomienie dwóch maszyn wirtualnych na oferowanym serwerze; 
wyposażonym w 2 procesory fizyczne – 2 szt.; 
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b. wymagane dostarczenie następujących licencji wirtualizacyjnych Symantec Backup 
Exec 2012 w wersji OEM: 

i. licencja  Backup Exec 2012 Server wraz z licencją Library Expansion Option 
(LEO) uprawniająca do obsługi biblioteki taśmowej – 1 szt.; 

ii. licencja dla systemu Windows (dla agentów) uprawniająca do pełnego 
backupu – 1 szt.; 

iii. licencja dla systemu Linux (dla agentów) uprawniająca do pełnego backupu – 
3 szt.; 

j. wszystkie licencje muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego w Polsce - wymagane oświadczenia producenta serwera,dołączone 
do oferty, potwierdzające, że oferowane licencje spełniają ten wymóg; 

16. Wytyczne dotyczące instalacji i konfiguracji serwera 

a. instalacja i konfiguracja Hyper-V Server 2012 według poniższego schematu: 
i. instalacja; 

ii. zmiana nazwy serwera; 
iii. instalacja sterowników; 
iv. dodanie do domeny; 
v. instalacja poprawek; 

vi. konfiguracja zdalnego zarządzania; 
vii. konfiguracja sieci wirtualnych; 

b. utworzenie 1 maszyny wirtualnej; 
c. instalacja na maszynie wirtualnej systemu operacyjnego Windows Server 2012 oraz: 

i. konfiguracja sieciowa serwera; 
ii. przypisanie nazwy serwera; 

iii. instalacja i konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec, serwer 
pierwszy ma pełnić rolę nadrzędnego i zarządzać tworzeniem kopii 
bezpieczeństwa z pozostałych serwerów skonfigurowanych na tej maszynie 
fizycznej; 

iv. instalacja I konfiguracja oprogramowania Symantec Backup Exec  Agent for 
Windows Servers; 

d. wyżej wymienione prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera 
producenta serwera lub certyfikowanego inżyniera autoryzowanego serwisu 
producenta serwera - wymagane załączenie oświadczenia producenta serwera, 
dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie tego wymogu; 
  

D. MACIERZ DYSKOWA 1 szt. 
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1. Macierzą dyskową jest zestaw dysków twardych HDD lub dysków SSD kontrolowanych przez 
pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, 
serwerów wirtualizujących, itp.). 

2. Dostęp do macierzy musi odbywać się poprzez redundantną sieć iSCSI opartą o technologię 
iSCSI 1Gb/s. 

3. System macierzy: 

a. musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej 
szafie rack 19”; 

b. może zająć maksymalnie 3U w tej szafie. 

4. Obudowa: 
a. powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie 

poprawnej pracy lub awarii/macierzy; 
b. musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający 

wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy. 
5. Rozbudowa macierzy: 

a. o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie 
poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub 
specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy; 

b. moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć 
obudowy o zajętości w szafach przemysłowych standardu 19” nie większej niż 2U 
oraz 4U w przypadku modułów tzw. wysokiej gęstości dedykowanych dla instalacji 
minimum 48 dysków NLSAS 3,5”; 

c. moduły dla rozbudowy muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i 
chłodzenia; 

d. w przypadku zastosowania modułów dyskowych o dużej gęstości instalacji dysków 
NL-SAS 3,5” należy zapewnić przepustowość liczoną na każdy zainstalowany w nim 
dysk na poziomie minimum 1,5Gb/s  - za przepustowość należy przyjąć sumaryczną 
przepustowość interfejsów, którymi moduł ten jest podłączony z dowolnym innym 
modułem dyskowym w rozwiązaniu, podzieloną przez liczbę dysków w module. 

6. Interfejsy komunikacyjne: 
a. macierz musi mieć minimum 4 porty 1Gb/s iSCSI do dołączenia serwerów 

bezpośrednio lub do dołączenia do sieci iSCSI SAN wyprowadzone na każdy kontroler 
RAID; 

b. dla obsługi protokołów NFS i CIFS wymagana jest możliwość instalacji w modelu 
oferowanej macierzy minimum 4 interfejsów Ethernet 10Gb bądź minimum 8 portów 
Ethernet 1Gb/s dla realizacji dostępu plikowego do danych w macierzy; 

c. macierz musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące 
protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s – wymagana jest obsługa do 8 
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portów dla transmisji danych wymienionymi wcześniej protokołami; wymiana portów 
nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym 
rozwiązaniu, w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz 
ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z 
wymienionych protokołów transmisji danych; 

d. Zamawiający nie dopuszcza zwielokrotniania interfejsów FC bądź Ethernet poprzez 
stosowanie zewnętrznych urządzeń aktywnych FC lub Ethernet zarządzanych przez 
inne niż wbudowane w macierzy oprogramowanie kodowe. 

7. Pojemność: 

a. System macierzy musi umożliwiać instalację minimum 12 dysków 3,5” wykonanych 
jako dyski SAS lub NearLine-SAS lub SSD (SolidStateDrives); 

b. macierz musi obsługiwać przestrzeń dyskową w trybie surowym (tzw. RAW) minimum 
512 TB – wymagana zgodność z zapisami w aktualnej i dostępnej na stronach 
internetowych producenta specyfikacji technicznej macierzy; 

c. macierz musi umożliwiać instalacje dysków 2,5” oraz 3,5” w obrębie pojedynczego 
rozwiązania; 

d. macierz musi umożliwiać zainstalowanie minimum 142 dysków w pojedynczym 
rozwiązaniu; rozbudowa musi polegać wyłącznie na zakupie elementów sprzętowych; 

e. macierz musi zawierać dyski 3,5” o prędkości 7 200 obr/min udostępniające 
użytkownikowi powierzchnię w trybie tzw. surowym (raw) minimum 7TB; 

f. w przypadku awarii, uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego - 
wymagane oświadczenie producenta macierzy, dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt. 

8. Oferowana macierz musi wspierać dyski: 

a. dyski technologii minimum SAS2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o 
pojemnościach  minimum 300GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę; 

b. dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem minimum SAS2.0 (6Gb/s), wspierające 
operacje hot-plug, o pojemnościach minimum 1TB i prędkości obrotowej 7200 
obrotów na minutę; 

c. dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w technologii hot-plug o 
pojemnościach co najmniej 400GB – macierz musi zapewniać obsługę minimum 32 
szt. dysków SSD w całym rozwiązaniu; 

d. interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w 2 porty minimum SAS2.0 
(6Gb/s), pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesna transmisja danych przez dwa 
porty); 

e. macierz musi wspierać: 
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i.  mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego 
pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków; 

ii. dla co najmniej jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm 
automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na 
dysk zapasowy; 

f. macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare 
w trybach: 

i. hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej 
RAID; 

ii. hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grupy dyskowej RAID. 

9. Kontrolery: 

a. system musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-
active, z minimum 4GB pamięci podręcznej każdy; 

b. kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania 
zasilania całego urządzenia; 

c. kontrolery macierzy muszą obsługiwać minimum do 72 grup dyskowych w całym 
rozwiązaniu; 

d. w układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartość pamięci 
podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror; 

e. każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany minimum 1 interfejs RJ-45 
Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s - dla zdalnej 
komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy; 

f. kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii 
wielordzeniowej z minimum 2 rdzeniami;  

g. uruchomienie obsługi protokołów CIFS i NFS nie może powodować zmniejszenia 
rozmiaru pamięci podręcznej cache wykorzystywanej przez macierz do obsługi 
protokołów blokowych – w innym przypadku należy dostarczyć równoważną wielkość 
przestrzeni dyskowej w technologii SSD zabezpieczonej poziomem RAID1; 

h. macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności 
składowanych danych; 

i. macierz musi pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na 
dyskach; 

j. w przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci 
muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik 
nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania – tj. zasilania 
zewnętrznego lub bateryjnego; 
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k. kontrolery muszą pozwalać na uruchomienie funkcjonalności NAS storage tj. obsługę 
protokołów NFS i CIFS. 

10. Macierz musi zabezpieczać dane na dyskach technikami definiowanymi przez poziomy RAID: 
0, 1 ,1+0, 5 , 6 

11. Zarządzanie: 

a. oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym 
systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami 
blokowymi (FC, iSCSI, SAS); 

b. wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem 
zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla 
komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez 
CLI; 

c. musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą bez konieczności instalacji  żadnych 
dodatkowych aplikacji na stacji administratora; 

d. komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być 
możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie 
tekstowym. 

12. Macierz musi obsługiwać: 

a. woluminy logiczne o maksymalnej pojemności co najmniej 128TB; 

b. dla interfejsów iSCSI adresacje IP v.4 i IP v.6;  

c. mechanizmy ograniczania wielkości pamięci podręcznej cache do obsługi wybranych 
woluminów LUN – tzw. cache partitioning; jeżeli funkcjonalność ta wymaga odrębnej 
licencji należy dostarczyć ją wraz z macierzą w wariancie dla maksymalnej 
pojemności dyskowej danej macierzy oraz dla maksymalnej ilości obsługiwanych 
woluminów; 

d. mechanizmy ThinProvisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk 
woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności 
dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy –- jeżeli taka funkcjonalność wymaga 
dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej 
pojemności dyskowej oferowanej macierzy. 

 

13. Oprogramowanie:  

a. macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na 
minimum 512 kopii migawkowych z możliwością późniejszej rozbudowy do 1024 kopii 
migawkowych w rozwiązaniu; 

b. macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 2048 woluminów  (LUN); 
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c. macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez 
minimum  1024 ścieżek logicznych FC; 

d. dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych; jeżeli funkcjonalność 
ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji 
należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem; 

e. macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów 
RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania 
ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów; 

f. macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i 
bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych: 

i. ze zmianą rozmiaru woluminu; 

ii. ze zmianą poziomu RAID; 

iii. ze zmianą technologii dysków dla danej grupy RAID; 

g. macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 
2008/2012, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare,  
Citrix XEN Server; 

h. macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające  
technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych 
pomiędzy macierzą i serwerem)  dla połączeń FC i iSCSI; 

14. Gwarancja i serwis: 
a. co najmniej 5 lat gwarancji producenta macierzy, realizowanej w miejscu instalacji z 

gwarantowanym czasem usunięcia awarii w następny dzień roboczy –wymagane 
oświadczenie producenta macierzy, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

b. dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu macierzy - wymagane 
oświadczenie producenta macierzy, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt  

c. serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji 
oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia, w ciągu 60 
miesięcy od daty zakupu - wymagane oświadczenie producenta macierzy, dołączone 
do oferty, potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

d. system musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania 
producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości 
wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP; 

e. elementy, z których zbudowana jest macierz muszą być produktami producenta tej 
macierzy lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją 
producenta macierzy - wymagane oświadczenie producenta macierzy,dołączone do 
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oferty, potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

f. wymagana dostępność telefonicznej infolinii technicznej producenta macierzy 
dostępnej w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, o ogólnopolskim numer o 
zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 (w ofercie należy podać numer telefonu), 
umożliwiającej weryfikacje, na podstawie numeru seryjnego urządzenia: konfiguracji 
sprzętowej macierzy, modelu i typu dysków twardych, czasu obowiązywania i rodzaju 
udzielonej gwarancji. 

g. macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi 
reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy 
odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych- wymagane oświadczenie 
producenta macierzy, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie tych wymagań 
przez oferowany sprzęt; 

h. urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE 
stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla 
zdrowia- wymagane oświadczenie producenta macierzy, dołączone do oferty, 
potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

i. w przypadku awarii, uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego - 
wymagane oświadczenie producenta macierzy, dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt. 

15. Wytyczne dotyczące instalacji i konfiguracji macierzy dyskowej: 

a. konfiguracja interfejsu sieciowego macierzy do pracy w trybie redundantnym; 
b. ustawienie dostępu administracyjnego; 
c. aktualizacja Firmware do najnowszej wersji udostępnionej przez 

producenta; 
d. konfiguracja grup RAID oraz LUN; 
e. testy funkcjonalne; 
f. utworzenie i upublicznienie w sieci udziałów dyskowych; 
g. konfiguracja quota. 
h. wyżej wymienione prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera 

producenta macierzy lub certyfikowanego inżyniera autoryzowanego serwisu 
producenta macierzy- wymagane oświadczenie producenta macierzy, dołączone do 
oferty, potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

E. KONSOLA KVM 1 szt. 
1. Urządzenie przystosowane do montażu w 19-calowej szafie teletechnicznej z dołączonymi 

akcesoriami montażowymi. 
2. Urządzenie musi być wyposażony w co najmniej 8 portów wejściowych RJ-45 umożliwiające 

zarządzanie bezpośrednio co najmniej 8 serwerami. 
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3. Wbudowany kolorowy monitor LCD: 
a. przekątna co najmniej 17”'; 
b. rozdzielczość co najmniej 1600x1200; 
c. wbudowana klawiatura; 
d. wbudowane urządzenie wskazujące typu "touch pad". 

4. Obsługa zewnętrznej konsoli ze złączem PS/2 lub USB; 
5. Rozmiary urządzenia (po złożeniu monitora i klawiatury): 

a. maksymalna wysokość - 2U. 
6. Możliwość obsługi konsol urządzeń pracujących pod kontrolą dowolnego systemu 

operacyjnego, np. Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix, SunOS, FreeBSD. 
7. Wbudowana karta sieciowe Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ45)  
8. Możliwość zdalnej pracy na konsolach urządzeń za pośrednictwem protokołu IP. 
9. Możliwość równoczesnego operowania dwoma różnymi urządzeniami dla: 

a. 1 osoby korzystającej z lokalnej klawiatury, monitora i myszy; 
b. 1 osoby nawiązującej połączenie zdalne. 

10. Dostęp na poziomie BIOS-u. 
11. Możliwość łączenia ("stacking")  
12. Możliwość konfigurowania uprawnień użytkowników dostępu do serwerów. 
13. Możliwość obsługi środowisk wieloplatformowych: Windows, Mac, Sun, Linux  
14. Tryb równoczesnego podglądu obrazu wyświetlanego przez wszystkie podłączone urządzenia 

(do 8 urządzeń). 
15. Szyfrowanie połączeń za pomocą kluczy i protokołów co najmniej 128 bit SSL. 
16. Możliwość zdalnej aktualizacji wbudowanego oprogramowania ("firmware"). 
17. Dołączone co najmniej 8szt. przewodów KVM które będą służyć do podłączania  

zaoferowanych serwerów. 
18. Urządzenie musi być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta, zaś serwis musi być 

świadczony w miejscu instalacji urządzenia z czasem rekcji w następnym dniu roboczym - 
wymagane oświadczenie producenta KVM, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

19. Dopuszczalne jest dostarczenie urządzenia złożonego z dwóch odrębnych, połączonych ze 
sobą urządzeń KVM: 

a. lokalna, fizyczna klawiatura, monitor i urządzenie wskazujące ("touch pad"); 
b. urządzenie zdalnego dostępu. 

F. SZAFA TECHNOLOGICZNA Z LISTWĄ ZASILAJĄCĄ PDU 1 szt. 

1. Wymiary szafy teletechnicznej: 
a. wysokość użytkowa - 42U; 
b. maksymalna wysokość fizyczna obudowy - 201cm; 
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c. maksymalna szerokość - 60 cm; 
d. głębokość - 105 cm. 

2. Klasa ochrony IP20 
3. Udźwig gwarantowany szafy co najmniej 840KG 
4. Możliwość trwałego łączenia wielu szaf jednakowego typu oraz możliwość wyposażenia w 

fabryczne zabezpieczenie teleskopowe przeciwko wywróceniu szafy do przodu 
5. Przystosowana do poprawnej instalacji dostarczonego całego rozwiązania systemu 

serwerów i macierzy rack wraz z ich fabrycznymi prowadnicami przewodów oraz 
zamontowana listwa zasilająca PDU rack 19” umożliwiająca podłączenie całego rozwiązania. 

6. Wyposażona w przednie drzwi perforowane, zamykane na zamek z kluczem, 
jednoskrzydłowe, możliwość montażu lewa/prawa strona. 

7.  Wyposażona w tylne drzwi perforowane, dwuskrzydłowe dla ograniczenia przestrzeni 
serwisowej, zamykane na zamek z kluczem wspólny z zamkiem przednim. 

8. Wyposażona w zdejmowane panele boczne zabezpieczone w taki sam sposób jak drzwi 
9. Przystosowana do chłodzenia horyzontalnego przód-tył.  
10. Zapewnienie odpowiedniego chłodzenia zainstalowanego sprzętu w szafie RACK musi się 

odbywać bez konieczności zastosowania dodatkowych wentylatorów. 
11. Szafa technologiczna musi być objęta 36-miesięczną gwarancją producenta, zaś serwis musi 

być świadczony w miejscu instalacji urządzenia z czasem rekcji w następnym dniu roboczym 
– wymagane oświadczenie producenta szafy technologicznej, dołączone do oferty, 
potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

G. SPRZĘTOWA ZAPORA SIECIOWA 1 szt. 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje 
bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby elementy 
wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej 
lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia.  
W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy 
sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 
Dla elementów systemu bezpieczeństwa Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 

1. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów 
systemu.  

2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 
zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 

3. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch 
trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. 

4. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 portami Ethernet 
10/100/1000 Base-TX oraz 2 portami SFP. 
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5. Możliwość tworzenia min. 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu 
o standard 802.1Q. 

6. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1,4 miliony jednoczesnych połączeń oraz 50 tys. 
nowych połączeń na sekundę. 

7. Wydajność szyfrowania AES, nie mniej niż 1,2 Gbps 
8. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych 

funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być 
realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: 
• kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy StatefulInspection; 
• ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, 

HTTPS);system kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. 
• poufność danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN; 
• ochrona przed atakami  - IntrusionPrevention System [IPS/IDS]; 
• kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie 

niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz 
udostępniających treści typu SPAM; 

• kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP); 
• kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Trafficshaping]; 
• kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P; 
• możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL; 
• ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP); 

9. Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 1,5 Gbps 
10. Wydajność systemu Firewall min 2,5 Gbps 
11. Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, 

Antivirus min. 500 Mbps 
12. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: 

a. tworzenie połączeń w topologii Site-to-siteoraz możliwość definiowania połączeń 
Client-to-site; 

b. monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności; 
c. praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh; 
d. możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF; 
e. obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 
f. producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN 

współpracującego z proponowanym rozwiązaniem  
13. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w 

oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.  
14. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów 

bezpieczeństwa  w zakresie  routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a.  
15. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 
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16. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, 
protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz 
zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety). 

17. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 
18. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji 

dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 
19. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza 

wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator 
systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. 
Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących 
podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 

20. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

21. Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL  pogrupowanych w 
kategorie tematyczne – minimum 46 kategorii (np. IT, Zakupy). Administrator powinien mieć 
możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.  

22. Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły 
dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

23. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości 
użytkowników za pomocą nie mniej niż: 

a. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie 
systemu; 

b. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z 
LDAP; 

c. haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych  
d. rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single 

Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek 
oprogramowania a kontrolerze domeny. 

24. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  
następujące certyfikaty: 

a. ICSA dla funkcjonalności IPS; 
b. ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall. 

25. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i 
współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. 
Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z 
wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

26. Serwisy i licencje: 
Dostawca musi dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 36 
miesięcy. 
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27. Gwarancja oraz wsparcie: 
a. Urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją, polegającą na 

naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. Instalacja i 
konfiguracja urządzeń do aktualnie działającej infrastruktury sieciowej i serwis 
powinien być realizowany przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta w zakresie serwisu gwarancyjnego (wymagane 
oświadczenie producenta, dołączone do oferty, które wskazuje podmiot uprawniony 
do realizowania serwisu gwarancyjnego). Usługa udostępnienia sprzętu zastępczego 
na czas naprawy(AHB - AdvanceHardvare Backup).Zgłoszenia przyjmowane od 
poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) w godzinach od 9 do 17 (8 godzin), 
dostarczenie sprzętu zastępczego w następnym dniu roboczym (NBD - Next Business 
Day); 

b. Wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, 
dołączone do oferty, potwierdzające, iż Oferent posiada autoryzację producenta w 
zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. 

H.PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY ZARZĄDZALNY TYPU A 4 szt. 

1. Architektura sieci LAN – GigabitEthernet. 
2. Liczba portów 1000BaseT (RJ45) – 20 szt. 
3. Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) – 4 szt. 
4. Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: 

a. Telnet; 
b. zarządzanie przez przeglądarkę WWW; 
c. RMON - Remote Monitoring; 
d. RMON II - Remote Monitoring ver. 2; 
e. SMON; 
f. CLI - Command Line Interface; 

5. Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: 
a. TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System; 
b. RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników; 
c. SSH v.1 - Secure Shall ver. 1; 
d. SSH v.2 - Secure Shall ver. 2; 
e. SSL - Secure Sockets Layer. 

6. Obsługiwane protokoły i standardy: 
a. BOOTP - BOOTstrapProtocol; 
b. UDP - datagramowy protokół użytkownika; 
c. ICMP - Internet Control Message Protocol; 
d. TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol; 
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e. ARP - Address Resolution Protocol; 
f. IEEE 802.3x - Flow Control; 
g. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol; 
h. IGMP - Internet Group Management Protocol; 
i. IEEE 802.1D - SpanningTree; 
j. IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree; 
k. IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol; 
l. IEEE 802.1x - Network Login; 
m. IEEE 802.1Q - Virtual LANs; 
n. IEEE 802.1p – Priority; 
o. SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1; 
p. SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2; 
q. SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3; 
r. IEEE 802.3 - 10BaseT; 
s. IEEE 802.3u - 100BaseTX; 
t. IEEE 802.3ab - 1000BaseT; 
u. auto MDI/MDI-X. 

7. Algorytm przełączania – Store-end-Forward. 
8. Prędkość magistrali wew. – minimum 48 Gb/s. 
9. Przepustowość – minimum 35,7mpps oraz bufor pamięci – minimum 64 MB. 
10. Dodatkowe funkcje: 

a. maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 255; 
b. możliwość łączenia w stos; 
c. dual image - dwa obrazy firmware w pamięci flash; 

11. Obudowa: 
a. typu Rack; 
b. wysokość nie więcej niż 1U. 

12. Przełącznik sieciowy musi być objęty 36-miesięczną gwarancją producenta, zaś serwis musi 
być świadczony w miejscu instalacji urządzenia z czasem rekcji w następnym dniu roboczym. 

13. Instalacja i konfiguracja urządzeń do aktualnie działającej infrastruktury sieciowej. 
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Załącznik nr  1B do SIWZ 

 
Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i oprogramowania dla części nr 2 

 
1. W ramach dostawy Wykonawca dostarczy: 

A. Sprzętowa zapora sieciowa z kontrolerem AP 1 szt.; 

B. Urządzenia Access Point 14 szt.; 

C. Przełącznik sieciowy zarządzalny Typu B 1 szt.; 

D. Przełącznik sieciowy zarządzalny Typu C 2 szt.; 

E. Serwer Typu D 1 szt. 

2. W ramach dostawy rozwiązania Wykonawca wykona następujące usługi: 

A. zamontowanie w szafie technologicznej dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym 
przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego, w następującej kolejności 
komponentów (wyliczając od dołu szafy): serwery Typ D, sprzętowa zapora sieciowa z 
kontrolerem AP, przełącznik sieciowy zarządzalny Typu B wraz z okablowaniem 
niezbędnym do podłączenia i uruchomienia urządzeń wymienionych w specyfikacji 
technicznej zamawianego sprzętu i oprogramowania w punkcie 1 w podpunktach E, 
A,C oraz wykonanie testów podłączonych komponentów. Długość okablowania 
powinna być dostosowana do rozmieszczenia sprzętu; 

B. instalacja i konfiguracja urządzeń wymienionych w punkcie 1 podpunktach A, C, E 

C. zamontowanie w miejscu wskazanym przez uprawnioną osobę z ramienia 
Zamawiającego urządzeń Access Point i przełączników sieciowych zarządzalnych Typu 
C, wymienionych w punkcie 1 w podpunktach B, D oraz wykonanie testów 
podłączonych komponentów. Długość okablowania powinna być dostosowana do 
rozmieszczenia sprzętu; 

D. instalacja i konfiguracja urządzeń do aktualnie działającej infrastruktury sieciowej 
oraz sprzętowej zapory sieciowej z kontrolerem AP wymienionych, przełączników 
sieciowych zarządzalnych Typ B, C, urządzeń Access Point wymienionych w punkcie 1 
w podpunktach A, B, C, D. 

3. Prace wymienione w punkcie 2 muszą być wykonywane od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 17.00 do 7.00 lub w dni wolne od pracy. 
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A.SPRZĘTOWA ZAPORA SIECIOWA Z KONTROLEREM AP 1 szt. 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje 
bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby elementy 
wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej 
lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W 
przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy 
sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 
Dla elementów systemu bezpieczeństwa Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 

1. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów 
systemu.  

2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 
zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 

3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.  
4. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch 

trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. 
5. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 portami Ethernet 

10/100/1000 Base-TX. 
6. Możliwość tworzenia min. 254 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu 

o standard 802.1Q. 
7. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 miliony jednoczesnych połączeń oraz 20 tys. 

nowych połączeń na sekundę. 
8. Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 1 Gbps dla pakietów 512 B. 
9. Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 400 Mbps. 
10. System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności 

minimum 16GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada 
dysku do poszczególnych lokalizacji musi być dostarczony system logowania w postaci 
dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 

11. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych 
funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być 
realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: 
• kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy StatefulInspection; 
• ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, 

HTTPS); 
• poufność danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN; 
• ochrona przed atakami  - IntrusionPrevention System [IPS]; 
• kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie 
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niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz 
udostępniających treści typu SPAM; 

• kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP); 
• kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Trafficshaping]; 
• kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P; 
• możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL; 
• ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji; 

12. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS)  min 500 Mbps. 
13. Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną 

funkcją: Antivirus  min. 300 Mbps. 
14. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: 

a. tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site; 
b. monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności; 
c. praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh; 
d. możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF; 
e. obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 

15. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w 
oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować 
w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN.  

16. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów 
bezpieczeństwa  w zakresie  routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a.  

17. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 
18. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, 

protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz 
zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety). 

19. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 
20. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji 

dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 
21. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza 

wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator 
systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. 
Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących 
podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 

22. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

23. Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w 
kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron 
jak: spyware, malware, spam, proxyavoidance. Administrator powinien mieć możliwość 
nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.  
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24. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz 
ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

25. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości 
użytkowników za pomocą nie mniej niż: 

a. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie 
systemu; 

b. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z 
LDAP; 

c. haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych  
d. rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single 

Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek 
oprogramowania na kontrolerze domeny. 

26. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  
następujące certyfikaty: 

a. ICSA dla funkcjonalności SSL VPN, IPSec, IPS, Antywirus; 
b. ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall. 

27. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i 
współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. 
Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z 
wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

28. Serwisy i licencje: 
Dostawca musi dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 36 
miesięcy. 

29. Gwarancja oraz wsparcie: 
a. Urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją, polegającą na 

naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. Instalacja i 
konfiguracja urządzeń do aktualnie działającej infrastruktury sieciowej i serwis 
powinien być realizowany przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta w zakresie serwisu gwarancyjnego (wymagane 
oświadczenie producenta, dołączone do oferty, które wskazuje podmiot uprawniony 
do realizowania serwisu gwarancyjnego). Usługa udostępnienia sprzętu zastępczego 
na czas naprawy(AHB - AdvanceHardvare Backup).Zgłoszenia przyjmowane od 
poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) w godzinach od 9 do 17 (8 godzin), 
dostarczenie sprzętu zastępczego w następnym dniu roboczym (NBD - Next Business 
Day); 

b. Wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora 
producenta, dołączone do oferty, potwierdzające, iż Oferent posiada autoryzację 
producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z 
nimi związanych. 
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B. URZĄDZENIA ACCESS POINT 14 szt. 
 

1. Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera 
sieci bezprzewodowej. 

2. W celu zapewnienia spójności zarządzania i uzyskania wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa, kontroler sieci bezprzewodowych ma być uruchomiony w obrębie 
urządzenia bezpieczeństwa gwarantującego ochronę dla obsługiwanych sieci wireless i 
przewodowych. 

3. Urządzenie musi kompatybilne i w pełni funkcjonalne ze sprzętową zaporą sieciową z 
kontrolerem AP (wymienioną w punkcie A) oraz przełącznikami sieciowymi zarządzalnymi 
(wymienionymi w punkcie C i D). 

4. W przypadku kiedy oferowane punkty dostępowe nie będą mogły być zarządzane przez 
posiadane urządzenie Fortigate – Oferent powinien w ramach systemu dostarczyć również 
urządzenie realizujące funkcjonalność kontrolera sieci bezprzewodowych. 

5. Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiającą montaż na suficie wewnątrz 
budynku przypominająca kształtem urządzenia monitorujące – np. czujka dymu. 

6. Moduł radiowy: 
a. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe pracujące  odpowiednio w 

pasmach:  5 GHz a/n  lub 2,4 GHz b/g/n oraz 2.4 GHz b/g/n.  
b. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 14 SSID 
c. Wymagana moc nadawania min 17dBm 

7. Minimum 4 wbudowane anteny. 
8. Minimum 1 interfejs w standardzie 10/100/1000 Base-TX 
9. Minimum 1 szeregowy port konsoli zarządzania CLI 
10. Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3at 
11. Gwarancja oraz wsparcie: 

a. urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją, polegającą na 
naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. Instalacja i 
konfiguracja urządzeń do aktualnie działającej infrastruktury sieciowej i serwis 
powinien być realizowany przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta w zakresie serwisu gwarancyjnego (wymagane 
oświadczenie producenta, dołączone do oferty, które wskazuje podmiot uprawniony 
do realizowania serwisu gwarancyjnego).  

b. Wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, 
dołączone do oferty, potwierdzające, iż Oferent posiada autoryzację producenta w 
zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. 
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C. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY ZARZĄDZALNY TYPU B 1 szt. 
 

1. Architektura sieci LAN – GigabitEthernet. 
2. Liczba portów 1000BaseT (RJ45) – 20 szt. 
3. Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) – 4 szt. 
4. Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: 

a. TFTP - Trivial File Transfer Protocol; 
b. Telnet; 
c. zarządzanie przez przeglądarkę WWW; 
d. RMON - Remote Monitoring; 
e. RMON II - Remote Monitoring ver. 2; 
f. SMON; 
g. XRMON; 
h. CLI - Command Line Interface; 
i. GUI - graficzny interfejs użytkownika. 

5. Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: 
a. TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System; 
b. RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników; 
c. SSH v.1 - Secure Shall ver. 1; 
d. SSH v.2 - Secure Shall ver. 2; 
e. SSL - Secure Sockets Layer; 
f. ACL bazujący na adresach MAC; 
g. ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP; 
h. ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu. 

6. Obsługiwane protokoły i standardy: 
a. BOOTP - BOOTstrapProtocol; 
b. UDP - datagramowy protokół użytkownika; 
c. ICMP - Internet Control Message Protocol; 
d. TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol; 
e. ARP - Address Resolution Protocol; 
f. IEEE 802.3x - Flow Control; 
g. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol; 
h. IGMP - Internet Group Management Protocol; 
i. OSFP - IP routing; 
j. IEEE 802.3af - Power over Ethernet; 
k. IEEE 802.1D - SpanningTree; 
l. IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree; 



 
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

 

50 
 

m. IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree; 
n. IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol; 
o. IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol; 
p. IEEE 802.1x - Network Login; 
q. IEEE 802.1Q - Virtual LANs; 
r. GVRP - Group VLAN Registration Protocol; 
s. SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1; 
t. SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2; 
u. SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3; 
v. XRRP; 
w. IEEE 802.3 - 10BaseT; 
x. IEEE 802.3u - 100BaseTX; 
y. IEEE 802.3ab - 1000BaseT; 
z. IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet; 
aa. IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX. 

7. Obsługiwane protokoły routingu: 
a. RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1; 
b. RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2; 
c. OSPF - Open Shortest Path First. 

8. Obsługa PoE, minimalna moc zasilacza 398W. 
9. Algorytmprzełączania – Store-end-Forward. 
10. Prędkość magistrali wew. – minimum 101,7Gb/s. 
11. Przepustowość – minimum 75mpps. 
12. Bufor pamięci – minimum 36 MB. 
13. Dodatkowe funkcje: 

a. maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 255; 
b. możliwość łączenia w stos. 

14. Obudowa: 
a. typu Rack; 
b. wysokość nie więcej niż 1U. 

15. Przełącznik sieciowy musi być objęty 36-miesięczną gwarancją producenta, zaś serwis musi 
być świadczony w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji w następnym dniu 
roboczym. 

16. Instalacja i konfiguracja urządzeń do aktualnie działającej infrastruktury sieciowej. 
 
 
D.  PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY ZARZĄDZALNY TYPU C 2 szt. 

1. Architektura sieci LAN – GigabitEthernet. 
2. Liczba portów 1000BaseT (RJ45) – 24 szt. 
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3. Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) – 4 szt. 
4. Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: 

a. DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131); 
b. podstawowa konfiguracja poprzez WWW; 
c. SNMP - Simple Network Management Protocol; 
d. CLI - Command Line Interface; 
e. GUI - graficzny interfejs użytkownika. 

5. Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: 
a. TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System; 
b. RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników; 
c. SSH v.2 - Secure Shall ver. 2; 
d. SSL - Secure Sockets Layer; 

6. Obsługiwane protokoły i standardy: 
a. TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol; 
b. IEEE 802.3x - Flow Control; 
c. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol; 
d. IGMP - Internet Group Management Protocol; 
e. IEEE 802.3af - Power over Ethernet; 
f. IEEE 802.1D - SpanningTree; 
g. IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree; 
h. IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree; 
i. IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol; 
j. IEEE 802.1x - Network Login; 
k. IEEE 802.1Q - Virtual LANs; 
l. IEEE 802.1v - VLAN Classification by Protocol and Port; 
m. IEEE 802.1p - Priority1; 
n. IEEE 802.3i; 
o. IEEE 802.3af - Power over Ethernet; 
p. IPv6; 
q. IEEE 802.3 - 10BaseT; 
r. IEEE 802.3u - 100BaseTX; 
s. IEEE 802.3ab - 1000BaseT; 
t. IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet; 
u. IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX. 

7. Obsługa PoE. 
8. Algorytm przełączania – Store-end-Forward. 
9. Prędkość magistrali wew. – minimum 24 Gb/s. 
10. Przepustowość – minimum 17,8 mpps. 
11. Obudowa: 
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a. typu Rack; 
b. wysokość nie więcej niż 1U. 
c. głębokość max. 26 cm 

12. Przełącznik sieciowy musi być objęty 36-miesięczną gwarancją producenta, zaś serwis musi 
być świadczony w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji w następnym dniu 
roboczym. 

13. Instalacja i konfiguracja urządzeń do aktualnie działającej infrastruktury sieciowej. 
 

E. SERWER TYPU D 1 szt. 

1. Serwer musi umożliwiać uruchamianie następujących systemów operacyjnych: 
a. Windows 2012 R2 Hyper-V; 
b. Windows 2008 R2 Hyper-V; 
c. VMWare; 
d. Suse SLES11; 
e. Red Hat Enterprise Linux 5; 
f. Red Hat Enterprise Linux 6; 
g. Windows Server 2008 R2; 
h. Windows Server 2012 R2; 

2. Zarządzanie: 
a. umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę 

serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy MAC kart sieciowych; 
b. Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze 

standardem IPMI 2.0 umożliwiający: 
i. zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne zarządzanie 

sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, 
zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym 
przez administratora; 

ii. dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet 
Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek 
software specyficznego dla producenta sprzętu; 

iii. opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz 
możliwość montowania zdalnych napędów (CD, DVD, FDD, klucz USB) i ich 
obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); 

iv. Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera 
RAID ; 

v. połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym 
kluczem SSL; 

vi. monitorowanie zużycia energii serwera w trybie rzeczywistym i wizualizacja 
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raportów w postaci wykresów graficznych; 
vii. dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem 

zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną 
kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera; 

viii. możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) 
do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla 
integracji z Active Directory i LDAP 

ix. wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności 
restartu serwera 

c. oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez 
producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAIDbez konieczności 
konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera, instalację systemów operacyjnych 
wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć 
LAN) wraz ze sterownikami, tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych 
umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację 
serwera, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o 
informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z 
systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email, bramkę 
SMS, popup, monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi 
dyskami twardymi. 

3. Obudowa 
a. typu Rack; 
b. wysokość nie więcej niż 1U; 
c. dostarczony wraz z szynami montażowymi do szafy rack umożliwiającymi pełne 

wysunięcie z szafy, uchylnym ramieniem dla prowadzenia kabli podczas wysuwania i 
wsuwania serwera w szafie rack 

4. Cechy pamięci RAM i płyty głównej: 
a. dedykowana serwerowa płyta główna, wyprodukowana i zaprojektowana przez 

producenta serwera; 
b. minimum 3 sloty PCI Express w tym minimum 2 sloty generacji 3 o prędkości x8; 
c. minimum 4 gniazda pamięci RAM DDR3; 
d. co najmniej 32GB RAM DDR3-1600MHz; 
e. zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC. 

 
5. Procesory: 

a. zainstalowany procesor osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006  min. 217 
pkt.; 

b. wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego 
modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony 
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przez producenta serwera; 
c. maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 Watt. 

6. Kontrolery dyskowe: 
a. zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,10,50,60, 512MB pamięci podręcznej 

cache; 
7. Wbudowany napęd optyczny DVD +/- RW; 
8. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w 

najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta serwera. 

9. Dyski twarde: 
a. dyski hotplug; 
b. zainstalowane minimum 3 dyski twarde typu hot plug 2,5” 300GB SAS 2.0 10k RPM; 
c. minimum 8  wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5;  
d. obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 
e. w przypadku awarii, uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego– 

wymagane oświadczenie producenta serwera,dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

10. Kontrolery LAN:  
a. co najmniej 4x LAN 1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, RJ-45; 
b. zintegrowana, dedykowana karta LAN 1Gbit/s do komunikacji wyłącznie z 

kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na 
inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera; 

11. Porty: 
a. zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 
b. minimum 5 portów w tym 2 porty USB z przodu obudowy, jeden wewnętrzny 

umożliwiający integrację pamięci flash dla wirtualizatora, minimum 4 porty w 
standardzie USB 3.0 

c. minimum 1x RS-232, minimum dwa porty RJ45 
d. nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i 

przedłużaczy 
12. Zasilanie i chłodzenie: 

a. dwa, nadmiarowe zasilacze hotplug o mocy maksymalnej nie więcej niż 460W, o 
maksymalnej sprawności minimum 94%; 

b. nadmiarowy układ chłodzenia (redundancja typu N+1). 
13. Dołączone oprogramowanie systemowe: 

a. licencja na system operacyjny Windows Server 2012 R2 Standard OEM, 
umożliwiająca uruchomienie dwóch maszyn wirtualnych na oferowanym serwerze; 
wyposażonym w 2 procesory fizyczne – 1 szt.; 
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k. wszystkie licencje muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego w Polsce - wymagane oświadczenia producenta serwera, dołączone 
do oferty, potwierdzające, że oferowane licencje spełniają ten wymóg; 

14. Gwarancja:  
a. co najmniej 5 lat gwarancji producenta serwera, realizowanej w miejscu instalacji z 

gwarantowanym czasem usunięcia awarii w następny dzień roboczy – wymagane 
oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

b. dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera - wymagane 
oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające spełnienie 
tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

c. elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta  
serwera lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją 
producenta serwera - wymagane oświadczenie producenta, dołączone do oferty, 
potwierdzające spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt; 

d. serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta w Polsce, musi reprezentować model z bieżącej linii produktowej; nie 
dopuszcza się użycia serwera odnowionego, demonstracyjnego lub powystawowego - 
wymagane oświadczenie producenta serwera, dołączone do oferty, potwierdzające 
spełnienie tych wymagań przez oferowany sprzęt. 

15. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski 
numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w 
czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego 
urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków 
twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu 
obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. 
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Załącznik nr  2 do SIWZ 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Zamawiającego) 

........................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej dla 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej 

oświadczam/y, że:  

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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*jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

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

(miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr ZP-12/05/2014/272/W/MSW na „Modernizację 

istniejącej infrastruktury serwerowej dla Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.”, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego postępowania 

składamy niniejszą ofertę. 

 
Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach części 1 za cenę 

całkowitą brutto ……………………... zł, (słownie złotych:………………………….………………………) tj. cena netto 

……………………………zł plus podatek VAT …….% w kwocie…………………zł. 

 

Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach części 2 za cenę 

całkowitą brutto …………………………... zł, (słownie złotych: …………………………………………) tj. cena 

netto…………………zł plus podatek VAT …….% w kwocie…………………zł. 
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1. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2. Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze 

wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 

Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 

9. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………............................................................... 

2) ……………………………………………............................................................... 

3) ……………………………………………............................................................... 

4) ……………………………………………............................................................... 

5) …………………………………………………………………………………………………………. 

6) ………………………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………………………. 
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8) …………………………………………………………………………………………………………… 

9) …………………………………………………………………………………………………………… 

10) …………………………………………………………………………………………………………. 

11) ………………………………………………………………………………………………………….. 

12) …………………………………………………………………………………………………………. 

13) …………………………………………………………………………………………………………. 

14) …………………………………………………………………………………………………………. 

15) …………………………………………………………………………………………………………. 

16) …………………………………………………………………………………………………………. 

17) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU DLA CZĘŚCI NR 1 

 
Ilość Producent Model 

Spełnia/nie 
spełnia 

wymogów SIWZ 

Serwer typu A  1 szt 
   

Serwer typu B  1 szt 
   

Serwer typu C  1 szt 
   

Macierz dyskowa  1 szt 
   

Konsola KVM  1 szt 
   

Szafa technologiczna z 
listwą zasilającą PDU  1 szt 

   

Sprzętowa zapora 
sieciowa  1 szt 

   

Przełącznik sieciowy 
zarządzalny typu A 4  4 szt 

   

 

 

 

Potwierdzamy powyższe informacje jako zgodne z zapisami SWIZ i stanem faktycznym 
 

……………………….., dnia …………………………          ……………..…………………………. 

         (podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU DLA CZĘŚCI NR 2 

 ilość Producent Model Spełnia/nie spełnia 
wymogów SIWZ 

Sprzętowa zapora sieciowa 
z kontrolerem AP  1 szt 

   

Urządzenia Access Point  14 szt 
   

Przełącznik sieciowy 
zarządzalny typu B  1 szt 

   

Przełącznik sieciowy 
zarządzalny typu C  2 szt 

   

Serwer typu D  1 szt 
   

 

 

Potwierdzamy powyższe informacje jako zgodne z zapisami SWIZ i stanem faktycznym 
 

……………………….., dnia …………………………          ……………..…………………………. 

         (podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy
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 /pieczęć Wykonawcy/ 
 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 
FORMULARZ CENOWY    

 
  

Część 1 
Lp.  

Przedmiot zamówienia Nazwa producenta i model 
Cena 

jednostkowa  
netto  /w zł/ 

Ilość 
 

Wartość 
netto 
/w zł/ 

Stawka  
VAT                   

  /…. %/ 

Kwota 
VAT                   

  /w zł/ 

Wartość 
brutto 
/w zł/ 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4x5 7. 8. 9.=6+8 

1 Serwer typ A wraz z 
oprogramowaniem 

  1 szt     

2 Serwer typ B wraz z 
oprogramowaniem 

  1 szt     

3 Serwer typ C wraz z 
oprogramowaniem 

  1 szt     

4 Macierz dyskowa   1 szt     

5 Szafa technologiczna z listwą 
zasilającą PDU 

  1 szt     

6 Sprzętowa zapora sieciowa   1 szt     

7 Przełącznik sieciowy zarządzalny 
typu A 

  4 szt     

RAZEM część 1     
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Część 2 

1 Sprzętowa zapora sieciowa z 
kontrolerem AP 

  1 szt     

2 Urządzenia Access Point   14 szt     

3 Przełącznik sieciowy zarządzalny 
Typ B 

  1 szt     

4 Przełącznik sieciowy zarządzalny 
Typ C 

  1 szt     

5 Serwer typ D wraz z 
oprogramowaniem 

  1 szt     

RAZEM część 2     
 
 
 
 
Razem słownie brutto ................................................................................................................................... 
 
 
UWAGA: wartość ogółem netto i brutto należy przenieść do oferty. 
 
 
 
 
 
                ...................................................                          
                            imię, nazwisko i podpis osoby podpisującej ofertę
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
UMOWA - wzór 

zawarta w dniu ………. 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: 
 

Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie 00-368,  
przy ul. Okólnik 2, NIP: 525–000–77–15, REGON: 000275702, zwanym dalej 
„Uniwersytetem” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Magdalenę Giedrojć-Juraha – Kanclerza 
 
po kontrasygnacie finansowej  
Dariusza Millera - Kwestora 
 
a 
…………………………………………KRS ……….…………………………………………..,  
NIP ………………………………, REGON …………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: ……………………………………., 

 
§ 1 

1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej 
oferty Wykonawcy z dnia …………….. 2014r., złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ZP-12/05/2014/272/W/MSW na modernizację istniejącej 
infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w 
Warszawie, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, 
984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423 stan prawny na 16 kwietnia 2014r.). 

2. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do modernizacji istniejącej 
infrastruktury serwerowej, która polega na dostawie, instalacji i konfiguracji 
następujących urządzeń: 
Część 1 

• Serwer (typ A) z oprogramowaniem  1 szt 
• Serwer (typ B) z oprogramowaniem  1 szt 
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• Serwer (typ C) z oprogramowaniem  1 szt 
• Macierz dyskowa     1 szt 
• Konsola KVM     1 szt 
• Szafa technologiczna z listwą zasilającą PDU 1 szt 
• Sprzętowa zapora sieciowa   1 szt 
• Przełącznik sieciowy zarządzalny (typ A)  4 szt 

 
Część 2 

• Sprzętowa zapora sieciowa z kontrolerem AP 1 szt 
• Urządzenia Access Point    14 szt 
• Przełącznik sieciowy zarządzalny typ B  1 szt 
• Przełącznik sieciowy zarządzalny typ C  2 szt 
• Serwer typ D wraz z oprogramowaniem  1 szt 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w Ofercie Wykonawcy, zgodnie  

z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 
postępowania, o której mowa w § 1 powyżej.  

3. Ponadto w ramach niniejszej umowy, Wykonawca - na swój koszt i własnym staraniem, 
zobowiązuje się do dostarczenia i rozładunku przedmiotu umowy w miejscu wskazanym  
przez Zamawiającego. 

4. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę zawarty został w załącznikach nr 1A oraz 1B, 
które to stanowią integralną część niniejszej umowy  

5. Wykonawca, do każdego dostarczonego urządzenia, dołączy specyfikację techniczną i 
instrukcję obsługi w języku polskim (tam, gdzie nie jest to możliwe – w języku angielskim), 
opisującą ich budowę, działanie, funkcje, zawierającą inne niezbędne dla właściwej eksploatacji 
informacje. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia licencjonowanego oprogramowania i 
przekazania tych licencji na rzecz Zamawiającego, na odpowiednich nośnikach. 
 

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 1  

w terminie 45 kolejnych dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.  
2. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę czynności i dopełnieniu wymagań, o których mowa w 

§ 2, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia i podpisze protokół odbioru. 
3. Dostawa będzie uznana za zrealizowaną po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2  

i po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 
4. Następstwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzą  
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na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru. 
 

§ 4 
1. Z tytułu należycie i terminowo zrealizowanej umowy Wykonawca otrzyma należność 

zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: netto ………… zł (słownie: ………………………...…) plus 
podatek VAT …..% w wysokości ……………………….…….. zł; kwota brutto: …………………… zł 
(słownie: …………………………….……….).  

2. Należność wypłacona będzie po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, 
potwierdzonego podpisaniem przez strony bezusterkowego protokołu odbioru dostawy, 
o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 
21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej i złożonej faktury. Za zwłokę w 
dokonaniu płatności, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami 
ustawowymi. 

3. Cena, o której mowa w § 4 ust. 1, zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
zrealizowania zamówienia oraz wykonywania obowiązków gwarancyjnych.  

4. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny 
brutto podanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………………. zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………….). 

5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci (w formie) ……………………………. na wskazany 
rachunek bankowy: ………………………………………………………………………… 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

8. Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu gwarancji wynosi 30% wartości zabezpieczenia. 

9. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 
umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane 
prace. 

10. W przypadku przedłużenia terminu wykonania instalacji, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia o czas przedłużenia terminu wykonania 
umowy. 
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§ 5 
1. Wymagany okres gwarancji jakości: 

• 36 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu i podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru dla elementów sprzętu wraz z oprogramowaniem (o ile dotyczy), z 
wyłączeniem serwera; 

• 60 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu i podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru dla serwerów, macierzy. 

2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru, o 
którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy. Czas naprawy lub wymiany przedłuża okres 
trwania gwarancji. Gwarancji podlegają wszystkie elementy dostarczonego sprzętu.  

3. Serwis gwarancyjny wykonywać będzie: ……………………………………………………………….. 
4. Trzykrotna naprawa tego samego elementu sprzętu będącego przedmiotem umowy  

lub sumaryczny czas napraw przekraczający 3 miesiące w okresie gwarancji kwalifikuje 
ten sprzęt do wymiany na nowy przez Wykonawcę i na jego koszt. 

5. Wykonawca gwarantuje, że objęty zamówieniem przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, 
nie ma wad fizycznych, nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich i jest zgodny z 
normami obowiązującymi w kraju Zamawiającego. 

6. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy poprzez zapłatę kar umownych: 
• Za nieterminowe wykonanie dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia; 
• Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi i 

gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
dnia wyznaczonego na ich usunięcie; 

• Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto.  

2. Kary umowne potrącane będą z należności przysługującej Wykonawcy (jeżeli nie 
dokonano jeszcze płatności, o której mowa w § 4 ust. 2 lub Wykonawca zapłaci karę 
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umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem 
zapłacenia kary.  

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej uzupełniającej  
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia ponad 
termin ustalony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w zapłacie wynagrodzenia. 

 
§7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, 

danych osobowych, danych o charakterze poufnym, które otrzymał od Zamawiającego 

lub wszedł w ich posiadanie w inny sposób w związku z realizacją przedmiotu umowy, jak 

również podczas prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

przedmiotowego Zamówienia publicznego. 

2. Zobowiązanie powyższe obowiązuje Wykonawcę bezterminowo od momentu otrzymania 

informacji, o których mowa w ustępie powyżej. 

3. Za każde naruszenie przez Wykonawcę ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 

kary umownej w wysokości 25 000 zł za każdy przypadek naruszenia. 

 
§ 8 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, korespondencja w sprawach 
związanych z niniejszą umową, w tym w szczególności zgłaszanie usterek i wad 
przedmiotu niniejszej umowy, prowadzona będzie pisemnie i powinna być kierowana na 
niżej podane adresy i numery faksów: 
 

a. dla Zamawiającego: 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

b. dla Wykonawcy: 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad wykonywaniem niniejszej 
umowy jest ………………………………………………….. 
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3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad wykonywaniem niniejszej 
umowy jest ………………………………………………… 

4. Zmiana wskazanych w niniejszej umowie danych adresowych lub numerów faksów, osób 
odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy i 
może być dokonywana przez stronę, której dotyczy, ponadto staje się skuteczna wobec 
drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

 
§ 9 

Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
realizacji zamówienia oraz prawidłowego wykonania innych zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy. 
 

§ 10 
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, a wynikłe w 
związku z wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy  
dla Zamawiającego. 
 

§ 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 
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