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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (dalej „SIWZ”) 

 
 

ROZDZIAŁ 1.  ZAMAWIAJĄCY 

Filharmonia Narodowa 

00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 

NIP: 525-000-97-43, REGON 000278534 

Tel. : 22 55 17 100, faks: 22 55 17 200, e-mail: sekretariat@filharmonia.pl.  

 

ROZDZIAŁ 2.  TRYB I OZNACZENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Filharmonia Narodowa (zwana dalej "Zamawiającym") prowadzi niniejsze postępowanie w trybie 

przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą pzp” 

oraz w przepisach wykonawczych do niej, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

2.1. Biuletyn Zamówień Publicznych udostępniany na stronach portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych; 

2.2. Witryna internetowa Zamawiającego: www.filharmonia.pl 

3. Postępowanie zostało oznaczone znakiem ZP 01/06/2017 na jaki Wykonawcy winni się powoływać 

we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

ROZDZIAŁ 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i 

sieciowego dla Potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie, zwany dalej "Przedmiotem 

zamówienia". 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis 

Przedmiotu Zamówienia. 

3. Miejsce dostawy: Filharmonia Narodowa w Warszawie, ul. Jasna 5. 

4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

4.1. 48820000-2 - serwery,  

4.2. 32420000-3  - urządzenia sieciowe,  

4.3. 30213000-5 - komputery osobiste,  

4.4. 30213100-6 - komputery przenośne. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

mailto:sekretariat@filharmonia.pl
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7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

8. Zamawiający wymaga aby: 

8.1. sprzęt komputerowy i sieciowy będący Przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, 

nieużywany; 

8.2. Przedmiot zamówienia musi być przeznaczony przez producentów do sprzedaży na terenie 

Polski, pochodzić z działających w Polsce oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów, 

zapewniających w szczególności realizację uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku, gdy w SIWZ pojawią się nazwy materiałów lub towarów ze wskazaniem 

producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu 

charakteryzującego konkretne produkty, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny 

materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, 

jakościowe i użytkowe. Wszelkie nazwy własne podane w opisie przedmiotu zamówienia – bez 

względu, w którym opracowaniu zostały wskazane - należy traktować jako przykładowe. 

10. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu zamówienia 

11. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej  gwarancji producenta na 

Przedmiot zamówienia.  

12. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

13. Wykonawca realizuje Przedmiot zamówienia na podstawie umowy na dostawę, zawartej z 

Zamawiającym, której wzór określa Załącznik nr 6 do swiz. 

14. Wykonanie Przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie dostawy i usługi Wykonawcy niezbędne 

do właściwej realizacji Przedmiotu zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ oraz zawarte we 

wzorze umowy. 

15. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie budynku Filharmonii Narodowej przed 

upływem terminu składania ofert. Wizja lokalna winna odbywać się w dni robocze w godzinach 8-

16, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu ustalenia terminu wizji należy 

skontaktować się z Panem Grzegorzem Kępińskim pod adresem mailowym 

gkepinski@filharmonia.pl . Jednocześnie informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie 

będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do 

przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

16. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, o 

ile są znane. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom oświadczenie w tym 

zakresie zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. 

ROZDZIAŁ  4. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 

2. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 1, jest wystąpienie potrzeby ich 

udzielenia oraz posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych. 

3.  Zamówienia polegać będą na dodatkowych dostawach, na warunkach opisanych w ustawie pzp, 

oznaczonych następującymi kodami CPV:  

3.1. 48820000-2 - serwery,  

3.2. 32420000-3  - urządzenia sieciowe, 

3.3. 30213000-5 - komputery osobiste,  

mailto:gkepinski@filharmonia.pl
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3.4. 30213100-6 - komputery przenośne. 

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w ust. 1, nie jest zobowiązaniem 

Zamawiającego do udzielenia takich  zamówień. 

 

ROZDZIAŁ 5. WADIUM  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć 

tysięcy  złotych 00/100). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować 

okres związania ofertą. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 

3.1. w pieniądzu (dalej: „wadium wnoszone w pieniądzu”) wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 5.4. poniżej,  

3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 

96, poz. 620. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr 61 

1130 1017 0020 1461 3520 0005 wraz z adnotacją „Wadium na Dostawę, instalację i konfigurację 

sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie - 

ZP/01/06/2017”.  

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie 

dokonanego przelewu wniesienia wadium. W pozostałych przypadkach wymagane jest 

dołączenie do oferty oryginału dokumentu stanowiącego wadium wystawionego na rzecz 

Zamawiającego.  

6. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi spełniać następujące wymagania: 

6.1. odpowiadać co do wysokości kwocie wadium określonej w SIWZ, 

6.2. odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w SIWZ, 

6.3. zawierać w swojej treści klauzulę wypłaty kwoty wadium bezwarunkowo i na pierwsze 

żądanie Zamawiającego, 

6.4. zawierać podpis osoby upoważnionej do reprezentacji gwaranta (poręczyciela). 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.12. i 5.13. poniżej.  

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
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wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

14. Nie wniesienie wadium w terminie wyznaczonym powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia zostanie określony na podstawie wybranej oferty 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin realizacji Przedmiotu zamówienia wynosi 7 

dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 20.07.2017 r. 

 

ROZDZIAŁ 7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:  

1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

a także, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

 

2. Zamawiający, stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, wykluczy  z postępowania 

Wykonawcę; 
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2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm. ); 

2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z zamawiającym, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, 

aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wszyscy wspólnie) spełniał warunki, o których mowa 

w pkt 1.1 - 1.3 niniejszego rozdziału SIWZ, natomiast żaden z Wykonawców wspólnie 

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

ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły 

„spełnia/ nie spełnia”. 

5.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i do zawarcia umowy - do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, z 

którego wynikać będzie zakres umocowania, 

6.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem 

umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców, 

zawierającej: 

6.2.1. złożenie przez uczestników konsorcjum oświadczenia przyjęcia odpowiedzialności 

solidarnej, zapewniającej Zamawiającemu dochodzenie w sposób jednoznaczny 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, 

6.2.2. prawa i obowiązki uczestników konsorcjum, 

6.2.3. oznaczenie czasu trwania konsorcjum (nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i 

obowiązywania gwarancji), 

6.2.4. udzielenie upoważnienia podmiotowi posiadającemu pełnomocnictwo do 

reprezentowania konsorcjum na wypadek roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji; 

6.3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych,  
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6.4. w razie udziału w postępowaniu spółki cywilnej każdy z przedsiębiorców składa odrębnie 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem.  

 

ROZDZIAŁ 8. WYKAZ O OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ Wykonawca 

przedkłada wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, tj. wstępne 

potwierdzenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, -  zgodnie ze 

wzorem oświadczeń, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta oceniona została najwyżej, do złożenia w 

terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

oświadczeń i dokumentów: 

3.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

3.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o czym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, samodzielnie, bez 

wezwania Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu, wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3  niniejszego rozdziału SIWZ: 

5.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

5.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

5.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 oraz 5.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.2.1 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

5.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 5.3 stosuje się. 

5.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1 i 3 niniejszego Rozdziału SIWZ 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie go do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych 

w ustawie Pzp. 

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

ROZDZIAŁ 9. OPIS SPOSOBU PRZTGOTOWANIA OFERTY.  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast 

każdy dokument w języku obcym (załączony do oferty) należy złożyć z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że 

wersja w języku polskim jest wiążąca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty w formie pisemnej zgodnie z treścią 

SIWZ; Oferta powinna obejmować całość zamówienia zgodnie dokumentami zawartymi w 

załącznikach do SIWZ. 

4. Oferta powinna zawierać: 

4.1. wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem Formularza oferty stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty 

bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 

wymagane przez SIWZ i wynikające z zawartości wzoru Formularza oferty. 

4.2. Wypełniony Wykaz oferowanego sprzętu (Załącznik nr 7 do SIWZ). 

4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli osoba bądź osoby podpisujące ofertę działają na 

podstawie pełnomocnictwa, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 

wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty; pełnomocnictwo załączone do 

oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył w formie oryginału: Formularz oferty, oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia oraz dokument wadium w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w 

pieniądzu. 

6. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ, z wyłączeniem pełnomocnictw, można 

złożyć w formie oryginału lub kopii. Kopie mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o zamówienie. 
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8. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych 

podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do 

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

podmiotu.  

9. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wymienione 

pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza lub poświadczonej przez osoby udzielające pełnomocnictwo, w zakresie 

zgodności z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z 

Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, 

itp. 

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem należy sporządzić w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. podpis wraz z pieczątka imienną lub czytelnie imię i nazwisko). 

11. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez 

osobę/osoby podpisujące ofertę. Wszelkie poprawki w treści oferty, w szczególności każde 

przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być 

parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

12. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

13. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. Wzory formularzy należy 

wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. 

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

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zamkniętej kopercie 

(opakowaniu). 

16. Wykonawca powinien umieścić na kopercie znak postępowania. 

17. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące 

oznaczenie: 

„Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb 
Filharmonii Narodowej w Warszawie” 
oraz 
„Nie otwierać przed dniem  30 czerwca 2017 r.,  godz.11.00”. 

 

18. Na kopercie (opakowaniu) należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją 

pieczęcią Wykonawcy.  

19. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składnia 

ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a 
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opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

20. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę, stosując 

odpowiednio zasady jak przy wprowadzeniu zmian, oznaczając kopertę napisem „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi na kopercie wycofywanej 

oferty. Koperty z ofertami Wykonawców wycofywanych nie będą otwierane.  

21. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

22. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 

Przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

22.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

22.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

22.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

22.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

22.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

23. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od: 

23.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

23.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,  

Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. 

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

25. Zalecenia praktyczne (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie: 

25.1. Dokumenty pogrupować wg kolejności: 

25.1.1. formularz oferty, 
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25.1.2. pełnomocnictwo, 

25.1.3. pozostałe załączniki do oferty. 

26. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

Wykonawca ma obowiązek wskazać informację o ilości stron oferty. 

 

ROZDZIAŁ 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

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

FILHARMONIA NARODOWA  

ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa 

pokój nr 109, I piętro - Sekretariat  

nie później niż do dnia 30 czerwca, godz. 11.00  

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

do siedziby Zamawiającego. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

FILHARMONIA NARODOWA  

ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa 

pokój Sala Muzyków 

w dniu 30 czerwca, godz. 11.30.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej dotyczące: 

7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ 11. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie przekazane 

wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ.  
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3. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy 

Zamawiającego.  

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ. 

5. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane 

pytania staną się integralną częścią SIWZ.  

6. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na 

której udostępniana jest SIWZ, tj. http://www.filharmonia.4bip.pl 

 

ROZDZIAŁ 12.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWNIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

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

przekazywane będą w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie pzp, tj.: 

1.1. pisemnie na adres: FILHARMONIA NARODOWA, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa 

1.2. faksem na numer: 22 55 17 200 

1.3. drogą elektroniczną na adres: gkepinski@filharmonia.pl  

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

informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania i obowiązkowo przekazuje je w formie pisemnej.  

3. Wszelką korespondencję należy przekazywać na podany w ust. 1 adres Zamawiającego z 

dopiskiem:   

"DOSTAWA, INSTALACJA I KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SIECIOWEGO DLA 

POTRZEB FILHARMONII NARODOWEJ W WARSZAWIE" 

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

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

zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest 

Grzegorz Kępiński, adres e-mail: gkepinski@filharmonia.pl  

 

ROZDZIAŁ 13. 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. 182 ust. 6 ustawy pzp).  

 

 

mailto:gkepinski@filharmonia.pl
mailto:gkepinski@filharmonia.pl
mailto:gkepinski@filharmonia.pl
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ROZDZIAŁ 14. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT  

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 

ustawy pzp. 

2. Kryteriami oceny ofert są: 

2.1. Cena (C) – 60 %; 

2.2. Okres gwarancji i rękojmi (O) - 20 %; 

2.3. Termin Dostawy (T)- 20 %. 

3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 

4. W trakcie procedury oceny ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: 

4.1. Spełnia warunki określone w ustawie pzp i SIWZ; 

4.2. Została prawidłowo podpisana. 

4.3. Nie zawiera błędów w obliczeniu ceny. 

5. Jeżeli w tekście oferty wystąpią oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 

ceny, Zamawiający poprawi je i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

6. Zamawiający będzie dokonywać oceny ofert wg poniższych zasad: 

6.1. Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) ceny brutto oferty. Wykonawca, który przedstawi 

najniższą cenę w ofercie otrzyma maksymalną ilość punktów (60) za kryterium ceny. 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej.  

 

 Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert  

C = -----------------------------------------------------------------

---- 

x 60 pkt 

 Cena brutto oferty badanej  

   

6.2. Kryterium okres gwarancji i rękojmi (O) będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego 

przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) w pkt 2 Okresu gwarancji 

jakości i rękojmi na dostarczony sprzęt komputerowy i sieciowy, liczonego od chwili odbioru 

Przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zadeklaruje najdłuższy Okres gwarancji jakości i 

rękojmi uzyska maksymalną liczbę punktów. Najkrótszy punktowany Okres gwarancji jakości 

i rękojmi wynosi 3 lata (36 miesięcy) od chwili odbioru Przedmiotu zamówienia. Maksymalną 

liczbę punktów, tj. 20 uzyska Wykonawca, który zaoferuje 5 letni (60 miesięcy) Okres 

gwarancji jakości i rękojmi. Wykonawca, który zadeklaruje Okres gwarancji jakości i rękojmi 

dłuższy od 5 lat otrzyma taką samą liczbę punktów jak Wykonawca udzielający 5-letniego 

Okresu gwarancji jakości i rękojmi. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg następującego 

wzoru: 

 

 Oferowany okres gwarancji i rękojmi  

O = -----------------------------------------------------------------

---- 

x 20 pkt 

 
Najdłuższy oferowany Okres gwarancji jakości  
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i rękojmi spośród rozpatrywanych ofert 

 

6.3. Kryterium Termin dostawy (T) będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) w pkt 3 Terminu dostawy 

Przedmiotu zamówienia, liczonego od dnia podpisania umowy. Wykonawca, który 

zadeklaruje najkrótszy Termin dostawy uzyska maksymalną liczbę punktów. Najkrótszy 

punktowany termin dostawy wynosi 7 dni od dnia podpisania Umowy. Maksymalną liczbę 

punktów, tj. 20 uzyska Wykonawca, który zaoferuje Termin dostawy wynoszący 7 dni od 

dnia podpisania Umowy. Wykonawca, który zaoferuje Termin dostawy krótszy niż 7 dni 

otrzyma taką samą liczbę punktów jak Wykonawca  oferujący 7 - dniowy termin dostawy.  

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg następującego wzoru 

 

 Najkrótszy oferowany Termin dostawy spośród 

rozpatrywanych ofert 

 

T = -----------------------------------------------------------------

---- 

x 20 pkt 

 Oferowany Termin dostawy  

 

 

7. Punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z tym że końcówki 

poniżej 0,005 zostaną pominięte, a końcówki 0,005 i wyższe zostaną zaokrąglone w górę do 0,01.  

8. wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa łączna liczba punktów za kryterium Ceny, 

Okres gwarancji jakości i rękojmi oraz Termin dostawy. Łączna suma punktów ustalona będzie na 

podstawie następującego wzoru: 

S = C + O +T  

gdzie S oznacza sumę punktów. 

 

ROZDZIAŁ 15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena podana w ofercie jest ceną całkowitą za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w 

SIWZ. Rozliczenie nastąpi jednorazowo, po wykonaniu całego Przedmiotu zamówienia. 

2. Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała:  

2.1. cenę netto w [zł], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto w 

[zł]; 

2.2. dla Wykonawców zagranicznych (tj. Wykonawców nieposiadających siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegających obowiązkowi 

zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP – wg stanu aktualnego w dacie składania 

oferty): cenę netto w [zł], z zastrzeżeniem postanowień poniżej; 

2.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub 

miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązanego do wystawiania faktur należnych 

z tytułu wykonania umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako 

podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę 

cenową zgodnie z wymaganiami 2.1. zaś pełnomocnik nieposiadający siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako 

podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę 

cenową zgodnie z wymaganiami pkt 2.2. 

3. Dla celów przeprowadzenia postępowania, w tym porównania ofert, Zamawiający, w przypadku 

o którym mowa w pkt 2.2 oraz 2.3. powyżej, doliczy do ceny netto Wykonawcy zagranicznego 

kwotę podatku VAT, jaki byłby należny wg obowiązujących w RP przepisów prawa, w tym z 

uwzględnieniem postanowień art. 91 ust. 3a ustawy pzp.  

4. Wykonawca określi cenę oferty podając ją w zapisie liczbowym i słownie.  

5. Cenę oferty należy przedstawić w Formularzu oferty zgodnie z zasadami w nim określonymi. 

6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty lub cenę jednostkową z dokładnością większą 

niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona nieprawidłowego zaokrąglenia ceny, to ten 

sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona 

przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: 

podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki o wartości 

poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki o wartości 0,5 grosza i wyższe zostaną 

zaokrąglone do 1 grosza.  

8. W przypadku rozbieżności w ofercie pomiędzy kwotą wyrażoną liczbowo a kwotą wyrażoną 

słownie przyjmuje się za poprawną kwotę wyrażoną liczbowo. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną jednostkową, a ceną brutto oferty, Zamawiający 

przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową i poprawi stosownie cenę brutto oferty. 

10. Cena oferty jest ceną ryczałtową, stałą, w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie 

będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. 

 

ROZDZIAŁ 16.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania; 

1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;  

1.4. unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w ust. 1.1 na stronie internetowej.  
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3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach określonych 

art. 93 ustawy Pzp. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy:  

4.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

4.2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty które uzyskują taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców do złożenia w terminie określonym w wezwaniu ofert dodatkowych.  

 

ROZDZIAŁ 17.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że przetarg zostanie unieważniony ze względu na 

okoliczności określone w art. 93 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana złoży oświadczenie dotyczące formy i sposobu 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  

4. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej 

współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

 

ROZDZIAŁ 18.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

ROZDZIAŁ 19.  ZMIANA UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ 
DOKONANO WYBORU WYKONAWCY 

1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy i z tego względu 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
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publicznego na warunkach jakie zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do 

SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku: 

2.1.  zmiany stawki podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zmiana dokonana 

zostanie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

rozliczeń podatkowych i obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym 

przedmiotem zamówienia; 

2.2. wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanych urządzeń; w takim przypadku 

Wykonawca będzie mógł dostarczyć inne urządzenia, spełniające warunki określone w SIWZ. 

Zmiana pozostaje bez wpływu na warunki dostawy i wykonywania świadczeń 

gwarancyjnych. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.  

3. Zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP nie stanowią modyfikacje treści Umowy 

dotyczące w szczególności numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych 

wskazanych w Umowie, osób wyznaczonych przez obie strony do kontaktu. Zmiany wymienione  

w zdaniu poprzedzającym dokonuje się zawiadamiając niezwłocznie drugą stronę. Zawiadomienie 

jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

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

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

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

ROZDZIAŁ 20.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH PODCZAS 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej w zakresie regulują przepisy ustawy Pzp. 

3. Wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wyłącznie wobec 

niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:  

3.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3.3. odrzucenia oferty odwołującego; 

3.4. opisu przedmiotu zamówienia; 

3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

 

ROZDZIAŁ 21.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadkach określonych ustawą 

Pzp. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

ROZDZIAŁ 22.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Niniejsze załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

Załącznik Nr 1  -  Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu 

i oprogramowania 

Załącznik Nr 2  -  Formularz oferty, 

Załącznik Nr 3  -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik Nr 6  -  Wzór umowy, 

Załącznik Nr 7  -  Wykaz oferowanego sprzętu, 

Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.  
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Załącznik do SIWZ NR 1  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA 

 

Lp Nazwa produktu Opis techniczny spełnia / nie 
spełnia 

1 Macierz dyskowa 
1szt. 

 

1. Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków 
twardych HDD i/lub dysków SSD kontrolowanych przez 
minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych 
kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez 
korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy 
dowolnymi kontrolerami. 

2. Macierz posiada architekturę modułową w zakresie obudowy 
dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z 
dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez 
zainstalowane kontrolery i dyski. 

3. Macierz będzie dostarczony ze wszystkimi komponentami do 
instalacji w standardowej szafie rack 19”. 

4. Każdy skonfigurowany moduł/obudowa posiada układ 
nadmiarowy zasilania i chłodzenia zapewniający 
bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w 
przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub 
chłodzenia). 

5. Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do 
informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. 

6. Moduły dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski i 
przestrzeń dyskową mają obudowy o zajętości w szafach 
przemysłowych standardu 19” nie większej niż: 

- 2U przy gęstości upakowania minimum 24 dysków 2,5”, 

- 2U przy gęstości upakowania minimum 12 dysków 3,5” lub 
4U przy gęstości upakowania minimum 24 dyski 3,5” 

7. W przypadku konfiguracji macierzy z dwoma kontrolerami 
wszystkie zewnętrzne połączenia kablowe pomiędzy 
modułami muszą zapewniać komunikację nawet w przypadku 
awarii jednej z półek ze wszystkimi pozostałymi 
półkami/dyskami. 

8. Połączenia kablowe pomiędzy modułami zapewniają 
przepustowość minimum 48Gb/s w ramach pojedynczego 
połączenia. 
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9. Model oferowanej macierzy obsługuje minimum 260 dysków 
wykonanych w technologii hot-plug,  

10. Model oferowanej macierzy obsługuje przestrzeń dyskową w 
trybie surowym (tzw. RAW) minimum 2400TB bez 
konieczności wymiany zainstalowanych kontrolerów. 

11. Macierz zawiera minimum 11 dysków 3,5” NL-SAS o 
pojemności minimum 8 TB każdy i prędkości obrotowej 
minimum 7,2 tysięcy obrotów na minutę; 

12. Kontrolery macierzy obsługują tryb pracy w układzie active-
active lub mesh-active. Macierz będzie dostarczona z 
zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. 

13. Każdy z kontrolerów macierzy posiada po minimum 32 GB 
pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache musi 
być identyczna dla wszystkich kontrolerów macierzy. 

14. Macierz obsługuje rozbudowę pamięci podręcznej cache dla 
operacji odczytu do minimum 800GB poprzez instalację 
dodatkowych modułów pamięci w kontrolerach lub 
wykorzystanie pojemności zainstalowanych dysków SSD.  

15. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, 
przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów 
muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk 
lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z 
podtrzymania jego zasilania – tj. bez zasilania zewnętrznego 
lub bateryjnego. 

16. Kontrolery umożliwiają ich wymianę - w przypadku awarii lub 
planowych zadań utrzymaniowych - bez konieczności 
wyłączania zasilania całego urządzenia. Wymaganie w 
przypadku konfiguracji z minimum 2 kontrolerami. 

17. Macierz dyskowa posiada dedykowane minimum 4 interfejsy 
RJ-45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością 100Mb/s 
i 1Gb/s - dla zdalnej  komunikacji z oprogramowaniem 
zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. 

18. Kontrolery macierzy wyposażone są w procesor wykonany w 
technologii wielordzeniowej z minimum 6 rdzeniami. 

19. Każdy kontroler macierzy pozwala na konfigurację 
interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci IP/FC SAN 
oraz NAS 

20. Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP/FC SAN 
kontrolery macierzy wspierają protokoły transmisji: FC, iSCSI, 
FCoE. 

21. Dla obsługi operacji plikowych I/O w sieci NAS Ethernet 
kontrolery macierzy wspierają minimum protokoły dostępu: 
CIFS, NFS a ich obsługa odbywa się jednocześnie 

22. Macierz obsługuje - dla interfejsów iSCSI i interfejsów 
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obsługujących protokoły CIFS i NFS - adresacje IP v.4. 

23. Dla obsługi protokołów NFS i CIFS model oferowanej 
macierzy pozwala na instalację minimum 4 interfejsów 
Ethernet 10Gb lub minimum 8 portów Ethernet 1Gb/s z 
portami wyprowadzonymi na kontrolerach macierzy. 

24. Macierz jest wyposażona w nadmiarowe mechanizmy 
badania integralności składowanych danych. 

25. Oferowana macierz posiada minimum 4 porty SAS 6G lub 
alternatywnie minimum 4 porty FC 8Gb/s. Porty muszą być 
aktywne na każdym kontrolerze macierzy. 

26. Macierz umożliwia wymianę portów do transmisji danych na 
porty obsługujące protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 
10Gb/s oraz FCoE 10Gb/s. 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. 

27. Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach 
definiowany poziomami RAID: 0, 1 ,1+0 , 5 , 50, 6 

28. Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy 
wykonane są w technologii hot-plug i posiadają podwójne 
porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex 

29. Oferowana macierz wspiera poniższe dyski hot-plug: 

- dyski elektroniczne SSD SAS o pojemności minimum 400GB  

- dyski elektroniczne SSD SAS SED lub FDE o pojemności 
minimum 800GB 

- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 300GB 
i prędkości 15 tysięcy obrotów na minutę 

- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 300GB 
i prędkości 10k tysięcy obrotów na minutę,  

- dyski mechaniczne HDD NL-SAS o pojemności minimum 1TB 
i prędkości obrotowej minimum 7,2 tysięcy obrotów na 
minutę. 

- macierz obsługuje dyski hot-plug SSD i HDD wyposażone w 
porty SAS 12Gb/s zainstalowane w dowolnym module 
rozwiązania. 

30. Model macierzy pozwala na instalację dysków hot-plug w 
formacie 2,5” i 3,5”. 

31. Macierz obsługuje minimum 48 dysków SAS SSD w całym 
rozwiązaniu, 

32. Macierz wspiera mieszaną konfigurację dysków SAS, 
NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu 
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obudowy pozwalającego na instalacje dysków hot-plug. 

33. Macierz umożliwia skonfigurowanie każdego 
zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk 
zapasowy) w trybach: 

-  hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej 
grupy dyskowej RAID 

- hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej 
RAID lub zapewniać możliwość skonfigurowania 
równoważnej przestrzeni zapasowej. 

34. W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania 
wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana 
uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować 
powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na 
wymieniony dysk. 

35. Macierz dyskowa objęta jest minimum 36 miesięcznym 
okresem gwarancji producenta z gwarantowaną skuteczną 
naprawą w miejscu instalacji urządzenia najpóźniej 
następnego dni roboczego od zgłoszenia usterki (zgłaszanie i 
realizacja usterek w trybie całodobowym tzw. 24x7). W 
przypadku wymiany dysków, uszkodzone dyski pozostają u 
Zamawiającego;  

Dostarczone oprogramowanie objęte jest min 36 miesięczną 
gwarancją producenta macierzy. 

36. Przed podpisaniem protokołu ilościowo-jakościowego 
Wykonawca dostarczy potwierdzenie wykupienia gwarancji 
producenta, zgodnej ze złożoną przez niego ofertą. 

37. Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek i nowych 
wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem 
zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. 
Zgłaszanie awarii odbywa się w języku polskim na 
dedykowany numer telefonu producenta w polskiej strefie 
numeracyjnej.  

38. System zapewnia możliwość samodzielnego i 
automatycznego powiadamiania producenta i 
administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą 
wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 
,2c, 3) lub SMTP. 

39. System musi być objęty proaktywnym serwisem producenta 
rozumianym jako zdalna prewencyjna diagnostyka sprzętu z 
możliwością automatycznego zakładania zgłoszenia w 
systemie serwisowym producenta bez ingerencji 
administratora w trakcie całego okresu gwarancji. 

40. Macierz pochodzi z legalnego kanału sprzedaży producenta 
na terenie Unii Europejskiej i reprezentuje model bieżącej 
linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy 
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odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.  

41. Urządzenie wykonane jest zgodnie z europejskimi 
dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i 
ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia. 

42. Oprogramowanie do zarządzania zintegrowane jest z 
systemem operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno 
przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, 
iSCSI, SAS, FCoE) jak i do obsługi transmisji protokołami CIFS 
oraz NFS. 

43. Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem 
zarządzającym macierzą odbywa się w trybie graficznym np. 
poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.  

44. Zdalne zarządzanie macierzą odbywa się bez konieczności 
instalacji  żadnych dodatkowych aplikacji na stacji 
administratora. 

45. Wbudowane oprogramowanie macierzy obsługuje połączenia 
z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie 
komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez 
przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji 
poprzez CLI. 

46. Macierz wyposażona jest w system kopii migawkowych 
umożliwiających wykonanie minimum 2048 kopii 
migawkowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu 
licencji to należy je dostarczyć w wariancie dla maksymalnej 
pojemności dyskowej dla oferowanej macierzy. 

47. Macierz umożliwia zdefiniowanie minimum 4096 woluminów 
tzw. LUN. 

48. Dostarczone rozwiązanie umożliwia szyfrowanie danych na 
zainstalowanych dyskach. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga 
dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji 
dodatkowej licencji to należy dostarczyć je wraz z 
rozwiązaniem dla minimum 100TB. 

49. Macierz umożliwia aktualizację oprogramowania 
wewnętrznego, kontrolerów RAID i dysków bez konieczności 
wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek 
logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych serwerów. 

50. Macierz umożliwia dokonywanie w trybie on-line (tj. bez 
wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych 
w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, 
zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na 
inną grupę dyskową. 

51. Macierz posiada wsparcie dla systemów operacyjnych: MS 
Windows Server 2008/2012, SuSE Linux, Oracle Linux, Oracle 
VM, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare , 
Citrix XEN Server. 
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52. Macierz będzie dostarczona z licencją na oprogramowanie 
wspierające technologię typu multipath (obsługa 
nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy 
macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. 

53. Macierz obsługuje woluminy logiczne o maksymalnej 
pojemności minimum 16TB.  

54. Macierz umożliwia uruchomienie mechanizmów zdalnej 
replikacji danych - w trybie synchronicznym i 
asynchronicznym - po protokołach FC oraz iSCSI bez 
konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji 
wymienionych protokołów transmisji. 

55. Funkcjonalność replikacji danych jest zapewniona z poziomu 
oprogramowania wewnętrznego macierzy. 

56. Macierz ma możliwość obsługi mechanizów QoS (ang. Quality 
of Services) czyli nadawanie priorytetów obsługi transmisji 
I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do 
hostów.  

57. Macierz umożliwia rozproszenie alokacji danych dla 
pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie 
obsługiwanych dysków HDD. 

58. Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie lub 
moduły programowe typu plug-in pozwalające na integracje 
macierzy w środowiskach Vmware w zakresie obsługi 
mechanizmów: Vmware VAAI, Vmware VVOL, Vmware VASA, 
Vmware MultiPath IO – z subskrypcją do bezpłatnej 
aktualizacji w całym okresie obowiązywania gwarancji. 

59. Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów 
Offloaded Data Transfer i Space Reclamation. 

60. Macierz obsługuje mechanizmy Thin Provisioning 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. 

61. Macierz umożliwia mechanizm typu AST (Automated Storage 
Tiering) tj. automatycznego migrowania i realokacji bloków 
danych pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi na 
podstawie analizy częstotliwości operacji I/O dla tych bloków 
oraz wg potrzeb wydajnościowych serwerów, środowisk  i 
aplikacji korzystających z zasobów macierzy.  

62. Mechanizm AST musi być obsługiwany przy korzystaniu 
zarówno z trzech jak i z dwóch dostarczonych technologii 
dyskowych: SSD, SSAS, NLSAS 

63. Macierz musi pozwalać na definiowanie minimum 120 
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różnych polityk i zasad migrowania danych w obrębie tej 
samej macierzy. 

64. Maksymalna wielkość pojedynczego bloku danych podczas 
migracji i realokacji  mechanizmami AST nie może 
przekraczać 256MB.  

65. Mechanizm AST musi pozwalać na wykluczanie wybranych 
godzin i dni z pomiarów wydajności operacji I/O 

66. Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązania klasy 
„wysokiej dostępności” tj. zapewnienia wysokiej dostępności 
zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform 
software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem 
synchronicznej replikacji danych po FC lub iSCSI pomiędzy 
minimum 2 macierzami. Pod użytym pojęciem „wysoka 
dostępność zasobów dyskowych” należy rozumieć 
zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska 
(aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do 
macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia 
awarii logicznego połączenia z tą macierzy bądź awarii samej 
macierzy, powodujących dla danego środowiska brak 
dostępu do zasobów macierzy podstawowej. 

67. Replikacja danych pomiędzy macierzami podstawową i 
zapasową, wykorzystanych w układzie „wysokiej 
dostępności”, musi wspierać poziomy RAID1, RAID10, RAID5, 
RAID6 bez konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji 
grup dyskowych pomiędzy macierzami podstawową i główną. 

68. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na 
automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych 
z macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii 
macierzy podstawowej (tzw. automated failover). 

69. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na 
ręczne (zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk 
produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową (tzw. 
manual failover). 

70. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na 
minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk 
produkcyjnych z macierzy zapasowej na podstawowej po 
usunięciu awarii macierzy podstawowej (tzw. failback). 

71. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać 
konfiguracje z macierzą zapasową zainstalowaną w innej 
fizycznej lokalizacji o ile nadal spełnione są warunki dla 
realizacji synchronicznej replikacji danych pomiędzy 
lokalizacjami. 

72. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać 
dwukierunkowe przełączanie macierzy podstawowej na 
zapasową tj. przypadek, gdy każda z tych macierzy obsługuje 
własne środowisko produkcyjne, a rolę jej macierzy 
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zapasowej pełni druga z macierzy. 

73. W ofercie należy uwzględnić asystę inżyniera wdrożeniowego 
producenta macierzy, w zakresie którego musi być zawarta 
konfiguracja sprzętowa macierzy, weryfikacją podłączenia do 
oferowanego serwera, konfiguracja LUN, zapoznanie z 
obsługą  GUI (interfejsu graficznego macierzy), weryfikacja 
poprawności konfiguracji sprzętowej, rejestracji wszystkich 
wymaganych licencji jak i opcji gwarancyjnych. Realizacja w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie 
Warszawy – wymaga się załączenia oświadczenia producenta 
macierzy, że na potrzeby niniejszego postępowania taka 
usługa została wyceniona i zaoferowana Wykonawcy; 

74. Wymaga się oświadczenia producenta macierzy, że 
oferowana w postępowaniu macierz jest kompatybilna z 
oferowanym przez Oferenta serwerem (należy wskazać 
producenta i model serwera); 

2 Serwer rackowy 
1szt 

 

1. Serwer Typu Rack, wysokość maksimum 4U. 

2. Serwer musi być dostarczona wraz z szynami 
umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz 
ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie 
rack. 

3. Płyta główna serwera: 

➢ Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana 
przez producenta serwera, możliwość instalacji 
procesorów dwunastordzeniowych; 

➢ Minimum 6 złącz PCI Express generacji 3, w tym 
minimum 3 złącza o prędkości x16 i 3 złącza o 
prędkości x8; 

➢ Wszystkie złącza PCI Express muszą być aktywne; 

➢ Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej 
pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora 
(niezależne od dysków twardych); 

➢ Możliwość integracji układu TPM 1.2; 

4. Procesory: 

➢ Obsługa procesorów minimum 22-rdzeniowych 

➢ Zainstalowane minimum dwa procesory 10-
rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w 
oferowanym serwerze w testach wydajności 
SPECint_rate2006 min. 845 pkt; 

➢ Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu 
testów SPEC dla oferowanego modelu serwera 
wyposażonego w oferowane procesory 
potwierdzający osiągnięcie wymaganej wydajności – 
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równocześnie protokół dostępny na stronie spec.org. 

5. Pamięć RAM: 

➢ Zainstalowane 64 GB pamięci RAM typu DDR4 
Registered, 2133Mhz w kościach o pojemności 16 GB 

➢ Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci 
Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; 

➢ Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank 
Sparing”; 

➢ Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, 
obsługa minimum 1536GB pamięci RAM DDR4; 

6. Kontrolery: 

➢ Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60 
2GB pamięci podręcznej cache, 

➢ Wyposażony w nieulotną pamięć cache; 

7. Dyski twarde: 

➢ Zainstalowane 5 dysków SAS 3.0 10K o pojemności 
600 GB każdy, dyski Hotplug; 

➢ Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5; 

8. Napęd:  

➢ Napęd DVD-RW – zintegrowany lub napęd 
zewnętrzny USB certyfikowany przez producenta 
oferowanego serwera; 

 

9. Kontroler LAN: 

➢ Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca 
żadnego z dostępnych slotów PCI Express, 
wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gb/s LAN, ze 
wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45; 

➢ Karta LAN musi umożliwiać wymianę interfejsów na 
interfejsy 2x10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany 
całego układu lub instalacji dodatkowych kart w 
slotach PCI Espress; 

 

10. Kontrolery I/O:  

➢ Zintegrowany dwuportowy kontroler SAS HBA lub 
dwuportowy kontroler FC 8Gbit  - w zależności od 
oferowanych portów w macierzy dyskowej. 

➢ Oferowany kontroler musi umożliwiać podłączenie 
oferowanej macierzy – minimum 2 porty  – 
wymagane jest załączenie oświadczenia producenta 
oferowanego serwera, że jest on kompatybilny z 
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oferowaną macierzą; 

Dodatkowo należy dostarczyć minimum 2 przewody 
o długości minimum 3m każdy do podłączenia 
oferowanej macierzy do oferowanego serwera; 

11. Porty:  

➢ Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 

➢ 7x USB, minimum 1 wewnętrzne, 2 dostępne z 
przodu serwera,4 z tyłu serwera; Ilość dostępnych 
złącz USB nie może być osiągnięta poprzez 
stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy 
czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących 
jakikolwiek slot PCI Express serwera; 

➢ 1x RS-232-C (możliwość wykorzystania przez kartę 
zarządzającą serwera); 

 

12. Zasilanie/Chłodzenia: 

➢ Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% 
(tzw klasa Platinum) 

➢ Redundantne wentylatory hotplug;  

➢ Każdy zasilacz dostarczony razem z kablem  o 
zakończeniu wtykiem C13, o długości min. 4m 

 

13. Wspierane OS / Licencje:  

 

➢ Windows 2012 R2 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL 

➢ Serwer dostarczony z licencją MS Windows Server 
2012 R2 w wersji Standard dla dwóch procesorów, 
OEM  

➢ Serwer dostarczony z licencją MS CAL  - 5 szt.  

 

14. Zarządzanie:  

Wbudowane diody informacyjne informujące o 
stanie serwera; 

Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler 
sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o 
funkcjonalnościach: 

o Niezależny od systemu operacyjnego, 
sprzętowy kontroler umożliwiający pełne 
zarządzanie, zdalny restart serwera; 

o Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane 
złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji 
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wyłącznie z kontrolerem zdalnego 
zarządzania z możliwością przeniesienia tej 
komunikacji na inną kartę sieciową 
współdzieloną z systemem operacyjnym; 

o Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, 
SSH) 

o Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz 
monitoring zużycia energii 

o Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez 
SNMP) 

o Możliwość przejęcia konsoli tekstowej 

o Przekierowanie konsoli graficznej na 
poziomie sprzętowym oraz możliwość 
montowania zdalnych napędów i ich 
obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy 
KVM) 

o Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu 
dysków twardych i kontrolera RAID (bez 
pośrednictwa agentów systemowych) 

o 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.). 

o Dedykowana, wbudowana w kartę 
zarządzającą pamięć flash o pojemności 
minimum 16 GB 

o Rozwiązanie musi umożliwiać instalację 
obrazów systemów, własnych narzędzi 
diagnostycznych  w obrębie dostarczonej 
dedykowanej pamięci (pojemność dostępna 
dla obrazów własnych – minimum  8,5GB); 

o Możliwość zdalnej naprawy systemu 
operacyjnego uszkodzonego przez 
użytkownika, działanie wirusów i 
szkodliwego oprogramowania; 

o Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub 
aplikacji z obrazów zainstalowanych w 
obrębie dedykowanej pamięci flash bez 
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użytkowania zewnętrznych nośników lub 
kopiowania danych poprzez sieć LAN;  

o Możliwość konfiguracji i wykonania 
aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników 
serwera bezpośrednio z GUI (graficzny 
interfejs) karty zarządzającej serwera bez 
pośrednictwa innych nośników zewnętrznych 
i wewnętrznych poza obrębem karty 
zarządzającej (w szczególności bez pendrive, 
dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – 
możliwość manualnego wykonania 
aktualizacji jak również możliwość 
automatyzacji; 

o Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i 
uruchomienie automatycznego 
powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub 
istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski 
twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, 
wentylatory, kontrolery RAID, karty 
rozszerzeń); 

o Możliwość zapisu i przechowywania 
informacji i logów o pełnym stanie maszyny, 
w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie 
wbudowanej pamięci karty zarządzającej -  
dostęp do tych informacji musi być 
niezależny od stanu włączenia serwera oraz 
stanu sprzętowego w tym np. usterki 
elementów poza kartą zarządzającą; 

o karta zarządzająca musi umożliwiać 
konfigurację i uruchomienie automatycznego 
informowania autoryzowanego serwisu 
producenta serwera o zaistniałej lub 
zbliżającej się usterce (wymagana jest 
możliwość automatycznego otworzenia 
zgłoszenia serwisowego w systemie 
producenta serwera). Jeżeli są wymagane 
jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety 
serwisowe potrzebne do uruchomienia 
automatycznego powiadamiania 
autoryzowanego serwisu o usterce należy 
takie elementy wliczyć do oferty – czas 
trwania minimum równy dla wymaganego 
okresu gwarancji producenta serwera; 

 

15. Gwarancja: 

➢ 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite z 
gwarantowanym czasem skutecznej naprawy 
serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od 
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zgłoszenia usterki (tzw. NBD Fix time).  

W przypadku wymiany dysków, uszkodzone dyski 
pozostają u Zamawiającego. 

 

➢ Przed podpisaniem protokołu ilościowo-jakościowego 
Wykonawca dostarczy potwierdzenie wykupienia 
gwarancji producenta, zgodnej ze złożoną przez 
niego ofertą. 

➢ Serwer musi pochodzi z legalnego kanału sprzedaży 
producenta na terenie Unii Europejskiej i 
reprezentuje model bieżącej linii produkcyjnej. Nie 
dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, 
demonstracyjnych lub powystawowych.  

➢ Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i 
aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio 
dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta 
wymaga dodatkowego serwisu lub licencji 
producenta serwera takowa licencja musi być 
uwzględniona w konfiguracji; 

➢ Elementy, z których zbudowane są serwery muszą 
być produktami producenta tych serwerów lub być 
przez niego certyfikowane oraz całe muszą być 
objęte gwarancją producenta, o wymaganym w 
specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie 
producenta serwera potwierdzające spełnienie 
wymagań dołączone do oferty). 

 

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

3 Przełącznik 
sieciowy 

2szt + dodatkowe 
wyposażenie  

 

1. Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T POE+ 

2. Przełącznik posiadający 4 wbudowane porty 1G SFP – (nie 
mogą być współdzielone z portami 10/100/1000BASE-T) 

3. Wysokość urządzenia 1U 

4. Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 188 
Gb/s 

5. Szybkość przełączania min. 139,9 Milionów pakietów na 
sekundę 

6. Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos za pomocą 
wbudowanego portu stakującego 
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7. Tablica MAC adresów min. 68k 

8. Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM 

9. Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash 

10. Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 

11. Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v 

12. Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu 
pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych 
zasobów sieci 

13. Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) 

14. Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad 

15. Obsługa Quality of Service 

➢ IEEE 802.1p 

➢ DiffServ 

➢ 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym 

16. Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB 

17. Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)  

18. Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z 
ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. 

19. Przełącznik musi posiadać możliwość dołączenia 
redundantnego systemu zasilania 

20. Wbudowany DHCP Serwer i klient 

21. Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - 
firmware 

22. Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji 
konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash 

23. Możliwość monitorowania zajętości CPU 

24. Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and 
Remote Mirroring) 

25. Wbudowany dodatkowy port  10/100/1000BASE-T do 
zarządzania poza pasmem - out of band management. 

26. Wbudowany port USB do łatwego backupu konfiguracji 

27. Obsługa CDPv2 

Obsługa Routingu IPv4: 

1. Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding 

2. Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika 
brzegowego min. 16 wpisów 

3. Routing statyczny 

4. Obsługa routingu dynamicznego IPv4 
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➢ RIPv1/v2 

➢ OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję 
oprogramowania 

 

Obsługa Routingu IPv6: 

1. Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding 

2. Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika 
brzegowego min. 16 wpisów 

3. Routing statyczny 

4. Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 

➢ RIPng 

➢ OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencję 
oprogramowania 

5. Telnet Serwer/Klient dla IPv6 

6. SSH2 Serwer/Klient dla IPv6 

7. Ping dla IPv6 

8. Tracert dla IPv6 

9. Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) 

 

Obsługa Multicastów: 

1. Filtrowanie IGMP 

2. Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR 

3. Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping  

 

Bezpieczeństwo: 

1. Obsługa Network Login 

➢ IEEE 802.1x - RFC 3580 

➢ Web-based Network Login  

➢ MAC based Network Login 

2. Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie 
(Multiple supplicants) 

3. Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z 
Microsoft NAP 

4. Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network 
Login 



36 

 

5. Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x 

6. Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - 
przechwytywanie autoryzacji użytkowników z 
wykorzystaniem protokołu Kerberos 

7. Możliwość dynamicznego przypisania VLAN, QOS, rate 
limiting użytkownikowi zidentyfikowanemu poprzez 802.1x 
lub MAC authentication 

8. Obsługa Identity Management 

9. Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami 
DoS 

10. Obsługa TACACS+ (RFC 1492) 

11. Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) 

12. Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) 

13. RADIUS and TACACS+ per-command Authentication 

14. Bezpieczeństwo MAC adresów 

➢ ograniczenie liczby MAC adresów na porcie 

➢ zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie 

➢ możliwość wpisania statycznych MAC adresów na 
port/vlan 

15. Możliwość wyłączenia MAC learning 

16. Obsługa SNMPv1/v2/v3 

17. Klient SSH2 

18. Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS  

➢ Networks Ingress Filtering RFC 2267 

➢ SYN Attack Protection 

➢ Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez 
ograniczenie ruchu do systemu zarządzania 

19. Listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4  

➢ Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska 

➢ Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 
oraz IPv6 

➢ Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, 
IPv6 itd. 

➢ Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP 

➢ Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP 

➢ Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID 

➢ Flagi TCP 
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➢ Obsługa fragmentów 

20. Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez 
zmniejszenia wydajności przełącznika  

21. Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do 
konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia 
skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. 
blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym 
priorytecie, wysłanie trapu SNMP,  wysłanie informacji do 
serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. – możliwość 
rozszerzenia przez licencję oprogramowania 

22. Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP 

23. Obsługa DHCP Option 82 

24. Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection 

25. Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server 

26. Obsługa IP Security - DHCP Snooping 

27. Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation 

28. Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach 
wyjściowych z kwantem 64 kb/s  

 

Bezpieczeństwo sieciowe: 

1. Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego 

2. Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - możliwość 
rozszerzenia przez licencję oprogramowania 

3. Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D 

4. Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w 

5. Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s 

6. Obsługa PVST+ 

7. Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 
3619 

8. Obsługa G.8032 v1/v2 

9. Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 
grup po 8 portów. Możliwość konfiguracji połączenia Link 
Aggregation z różnych przełączników w stosie. 

10. Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch  
niezależnych przełączników. 

 

Zarządzanie: 
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1. Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time 
Protocol) 

2. Obsługa synchronizacji czasu NTP 

3. Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 

4. Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół  http i https 

5. Możliwość zarządzania poprzez protokół XML 

6. Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

7. SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

8. Ping dla IPv4 / IPv6 

9. Traceroute dla IPv4 / IPv6 

10. Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów 

11. Sprzętowa obsługa sFlow  

12. Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events 
(RFC 1757) 

13. Obsługa RMON2 (RFC 2021) 

 

Inne funkcjonalności: 

1. Obsługa skryptów CLI 

2. Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI 

3. Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu 
(system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych 

4. Obsługa OpenFlow – możliwość rozszerzenia przez licencje 

5. Obsługa AVB (Audio Video Bridging)- możliwość rozszerzenia 
przez licencję oprogramowania 

6. Możliwość uruchamiania skryptów  

➢ Ręcznie 

➢ O określonym czasie lub co wskazany okres czasu  

➢ Na podstawie wpisów w logu systemowym  

Dodatkowe wyposażenie:  

1. 0.5m QSFP+ Passive Copper Cable – 2 szt. 

2. 1m QSFP+ Passive Copper Cable – 2 szt.  

Gwarancja:  

1. 3 lata gwarancji producenta switcha w trybie onsite. 

2. Przed podpisaniem protokołu ilościowo-jakościowego 
Wykonawca dostarczy potwierdzenie wykupienia gwarancji 
producenta, zgodnej ze złożoną przez niego ofertą. 

https://vzam.veracomp.pl/product_info.php?product_acro=EN-10311
https://vzam.veracomp.pl/product_info.php?product_acro=EN-10312
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3. Switch musi pochodzi z legalnego kanału sprzedaży 
producenta na terenie Unii Europejskiej i reprezentuje model 
bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia switchy 
odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.  

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

 

4 Moduły sieciowe 
4szt. 

 

1. Moduł 1000BASE-SX, SFP, Hi, MMF (850nm wavelength) up 
to 550m, 1.25Gbps, LC connector typ producenta: EN-
10051H. Zamawiający posiada na stanie urządzenia sieciowe, 
które wymagają oryginalnych modułów EN-10051H – 2 szt. 

2. Moduł 10GBASE-SR SFP+, 850nm, LC Connector, transmission 
length of up to 400m on MMF typ producenta: EN-10301. 
Zamawiający posiada na stanie urządzenia sieciowe, które 
wymagają oryginalnych modułów EN-10301 – 2 szt. 

3. Nie dopuszcza się użycia modułów odnawianych, 
demonstracyjnych, powystawowych oraz zamienników. 
Moduły muszą pochodzi z legalnego kanału sprzedaży 
producenta.   

4. Moduły muszą posiadać min. 36 miesięcy gwarancji.  

 

  

5 Komputer 
stacjonarny 

5 szt. 

Min. 4-rdzeniowy, min 3.40GHz, osiągający w teście PassMark CPU 

Mark wynik min. 10000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk 

ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie 

wymogów SIWZ. 

  

  8GB (DDR4 SDRAM 2133MHz) w trybie Dual Channel. Możliwość 

rozbudowy do 64GB, min cztery gniazda pamięci. 

  

  Pojemność min. 250 GB, interfejs PCIe, możliwość instalacji min. 

dwóch dodatkowych dysków. 

 

 

  

  Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 

4.0, umożliwająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości do 2560 x 

1600@60Hz osięgająca w teście Average G3D Mark wynik na 

poziomie 1100 punktów. 

  

http://www.cpubenchmark.net/
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Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie 

wymogów SIWZ  

 

  Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio   

  Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Zaprojektowana i 

wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo 

producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w 

poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” + 1 szt 5,25” 

SLIM oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5” + 1 szt 2,5” dla dysków 

twardych. Czytnik kart SD/SDHC/SDXC/SD-UHS II z przodu obudowy 

Maksymalna suma wymiarów 102 cm. Obudowa musi posiadać 

możliwość montażu czujnika otwarcia obudowy. Obudowa musi 

umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o 

mocy: 

min 400W z aktywnym PFC i sprawności min 92%  

  

  Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat 

Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 

modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows  (załączyć 

wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

  

  Możliwość odczytania z BIOS:  

1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 

2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci 

cache L1/L2/L3 

3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej 

prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach  

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,  

5. Informacji o napędzie optycznym: model,  

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, 

kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), 

funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, 

poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego 

głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, RAID  z poziomu BIOS bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

  

http://www.videocardbenchmark.net/
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lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.  

➢ BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją 

automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 

poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do 

niego, urządzeń zewnętrznych. 

  1. BIOS musi posiadać możliwość 

- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła 

dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący 

utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,  

- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) 

- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty 

audio; 

- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów 

PCIe 

- kontroli sekwencji boot-ącej; 

- startu systemu z urządzenia USB 

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

zewnętrznych urządzeń 

-            włączenia/wyłączenia RAID 

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny 

układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);  

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do 

dedykowanego oczka w obudowie komputera 

4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja 
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oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z 

certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, 

współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą 

bezpieczeństwa 

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający 

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 

komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: 

- informacje o systemie, min.: 

1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 

2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych 

slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa 

producenta 

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe 

zużycie dysku 

4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 

5. Data wydania i wersja BIOS 

6. Nr seryjny komputera 

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu 

kontrolującego komponenty komputera 

- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów 

a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty 

dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty 

głównej, portów USB, karty graficznej 

- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, 

wynik, identyfikator awarii 

  Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i 

monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca 

niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 

włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, 

posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, 

wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z 

serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i 
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lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: 

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, 

pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; 

- zdalną konfigurację ustawień BIOS; 

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie 

procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub 

FDD  

z  serwera zarządzającego; 

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji 

zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji 

(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 

wbudowanej pamięci nieulotnej; 

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na 

poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami 

DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  

DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); 

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania 

zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z 

predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych 

odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego 

zdarzenia lub błędu systemowego  

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; 

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, 

możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika 

systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. 

-        zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM 

Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu 

operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku 

braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 

1920x1080 włącznie 

  16. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć 

dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

17. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

18. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu 
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komputera w  internetowym katalogu 

http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony 

internetowej 

19. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie 

min SILVER dla Polski. 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu 

komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – 

wymaga się wydruku ze strony internetowej 

  Maksymalnie 28 dB w pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny 

z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia 

odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta 

  

  Min. 48 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji do końca 

następnego dnia roboczego. Uszkodzone dyski pozostają w siedzibie 

zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do 

oferty. 

  

  Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta 

komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer 

telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i 

umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: 

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie 

dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa 

konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) 

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji 

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego 

modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy 

użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub 

bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 

producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub 

modelu komputera 

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji 

bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 

producenta komputera 

  

  28. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 

64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system 

  

http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/
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równoważny – przez równoważność rozumie się pełną 

funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system 

operacyjny 

29. Wbudowane porty i złącza: 

- min. 12 x USB w tym minimum 4 porty USB 3.0 z tyłu i min 2 

porty USB 3.0 z przodu obudowy 

- port sieciowy RJ-45,  

- porty audio: z przodu obudowy wyjście słuchawek i wejście 

mikrofonowe, z tyłu obudowy wejście liniowe, wyjście liniowe i 

wejście mikrofonowe 

- 2 szt. PS/2 

- 2 szt. DisplayPort 

- 1 szt. DVI-I 

- czytnik kart multimedialnych SD z przodu obudowy 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 

komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

30. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z 

obsługą PXE, WoL, iAMT, vPro 

31. Płyta główna z chipsetem min Intel® C236 Chipset, 

wyposażona w: 

- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4 2133 MHz 

- sloty:  

1 x PCIe x16 Gen3 

1 x PCIe x4/x16 Gen3 

1 x PCIe x4 Gen3 

1 x PCIe x1 Gen1 

1 x M.2 (PCIe x4 Gen3) 

- 4 złącza SATA 

- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 
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32. Klawiatura USB w układzie polski programisty  

33. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką 

(scroll) 

34. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti 

6 Komputer 
przenośny typ A  

2szt  

 

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o 

rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED 

przeciwodblaskowy, jasność min 300 nitów, kontrast min 400:1 

 

  

  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 

internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 

programistyczna 

  

  Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, niskonapięciowy o TDP max 15W, 

zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany 

zegarem co najmniej 2,60 GHz, z pamięcią last level cache CPU co 

najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście 

Passmark CPU Mark wynik min.: 5170 punktów (wynik 

zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 

http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć 

do oferty.  

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający 

zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia 

testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie 

testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny 

opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 

zamawiającego. 

  

  Min. 8GB DDR4 o częstotliwości min. 2133MHZ, możliwość 

rozbudowy do min 32GB DDR4 

  

  Typ SSD, pojemność min. 250GB, złącze M.2, interfejs PCIe.   

  Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego 

przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla 

DirectX 12, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik 

  

http://www.cpubenchmark.net/
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na poziomie min.: 945 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi 

znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – 

wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

Jako druga, grafika dedykowana z min 2GB pamięci własnej GDDR5 

(nie współdzielonej z pamięcią RAM) 

  Karta dźwiękowa klasy Premium, wbudowane 2W głośniki stereo 

premium 

Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z 

dwoma mikrofonami 

  

  Max 3-cell, min 51WHr, Li-Ion Polymer. Czas pracy na baterii wg 

dokumentacji producenta min 12 godzin. Gwarancja min 36 miesięcy. 

Zasilacz o mocy min. 65W 

  

  Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft 

Windows 10 Professional PL 

  

  ➢ Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć 

do oferty) 

➢ Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do 

oferty) 

➢ Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

➢ Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 

substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 

jednostki 

➢ Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność 

oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym 

➢ Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w 

internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej 

➢ Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdowac się na liście 

zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov 

  

  Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 

oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w 

  

http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/
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trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB (wartość do 

zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy 

załączyć oświadczenie producenta). 

  Waga max 2,20 kg z baterią 3-cell i ekranem dotykowym 

Waga max 1,90 kg z baterią 3-cell i ekranem bez dotyku 

Szerokość: max 384 mm 

Głębokość: max 258 mm 

Wysokość przód: max 19,5 mm 

  

  1. BIOS musi posiadać następujące cechy: 

- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego 

użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora 

- kontrola sekwencji boot-ącej; 

- możliwość startu systemu z urządzenia USB 

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

zewnętrznych urządzeń 

- BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, 

jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie 

systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego 

procesora, ilości pamięci RAM,. 

2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 

3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej 

aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM 

v 2.0)  

4.        Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, przystosowana do pracy 

w trudnych  warunkach. Konstrukcja laptopa „business- rugged”, 

według normy  Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 

5.         Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart 

kryptograficznych Smart Card 

6.         Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii 

papilarnych 

7.        Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający 

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 
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komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: 

- informacje o systemie, min.: 

1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 

2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych 

slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa 

producenta 

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe 

zużycie dysku 

4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 

5. Data wydania i wersja BIOS 

6. Nr seryjny komputera 

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu 

kontrolującego komponenty komputera 

- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów 

a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty 

dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty 

głównej, portów USB, karty graficznej 

- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, 

wynik, identyfikator awarii 

  Możliwość odczytania z BIOS:  

1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 

2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache 

L1/L2/L3 

3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, 

pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach  

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,  

5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, 

kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania 

zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, 
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wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu 

BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 

zewnętrznych. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.  

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego 

update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika 

bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 

zewnętrznych. 

  Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i 

monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca 

niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 

włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, 

obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 

oraz IPv6, a także zapewniająca: 

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, 

Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;  

- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie 

procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub 

FDD z  serwera zarządzającego; 

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji 

zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji 

(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 

wbudowanej pamięci nieulotnej. 

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na 

poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami 

DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)   oraz  

DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, 

zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z 

  

http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/


51 

 

predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych 

odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego 

zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na 

żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, 

możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika 

systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

-          zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM 

Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu 

operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku 

braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 

1920x1080 włącznie 

- sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z 

serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i 

lokalnych aplikacji 

  3-letnia gwarancja producenta dla notebooka i baterii świadczona 

w siedzibie użytkownika. 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 

dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego 

przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u 

Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia 

podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu 

tego warunku. 

  

  1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x Display Port 

1.2, 2 szt. USB 3.1 w tym 1 szt. tzw.: dosilona, 1 szt 

USB typu C, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe 

stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart 

multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart 

kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 

720p@30fps w obudowę ekranu komputera i dwa 

mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą, 
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slot na kartę SIM dostępny bez potrzeby wyjmowania 

baterii. 

2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 

zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 

802.11b/g/n/ac wraz z Bluetooth 4.2, zintegrowany 

z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu 

mini-PCI Express.  

3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, 

podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją 

poziomu podświetlenia,  

4. Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do 

jego włączenia i wyłaczenia. Pointstick 

5. Czytnik linii papilarnych 

6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 

sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 

podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 

producenta lub jego przedstawiciela. 

7. Dołączony nośnik ze sterownikami. 

 

7 Acces point 
2szt. 

Urządzenie musi być tzw cienkim punktem dostępowym zarządzanym 

z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. 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. W 

posiadaniu Zamawiającego są urządzenia klasy UTM – Fortigate. 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. 

  

  Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiającą montaż 

na suficie wewnątrz budynku przypominająca kształtem urządzenia 

monitorujące – np. czujka dymu. 

  

  Musi być wyposażone 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. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co 
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najmniej 14 SSID 

Wymagana moc nadawania min 17dBm 

  Minimum 4 wbudowane anteny    

  Minimum 1 interfejs w standardzie 10/100/1000 Base-TX   

  Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3at   

8 Zasilacze awaryjne 
5 szt. 

Topologia pracy        Line Interactive   

  Konfiguracja UPS      1/1   

  PARAMETRY WEJŚCIOWE   

  Znamionowe napięcie wejściowe   230 V    

  Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym                    
180 – 287 V 

  

  Częstotliwość wejściowa   50-60 Hz +/-3Hz   

  Typ gniazda wejściowego  IEC-320 C14   

  Kształt prądu wejściowegoSINUSOIDALNY   

  PARAMETRY WYJŚCIOWE   

  Znamionowa moc wyjściowa (VA / W)1000 VA / 600 W   

  Znamionowe napięcie wyjściowe           230V   

  Znamionowa częstotliwość wyjściowa   50/60 HZ   

  Tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii  +/- 3HZ   

  Kształt napięcia wyjściowego     SINUSOIDALNY   

  Typowy czas podtrzymania akumulatorowego przy 50% obciążenia (w 
min)                 16,3 

  

  Typowy czas podtrzymania akumulatorowego przy pełnym 
obciążeniu (w min)     6,0 

  

  Zniekształcenie napięcia wyjściowego     Mniej niż 5% przy pełnym   
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obciążeniu 

  Gniazda wyjściowe                    8 x IEC-320 C13   

  PARAMETRY AKUMULATORÓW   

  Projektowana żywotność baterii        min 2 lata   

  Typ akumulatora   Bezobsługowy, szczelny, kwasowo-ołowiowy, 
elektrolit w postaci żelu 

  

  Typowy czas ładowania    max 180 minut   

  KONTROLA I ZARZĄDZANIE   

  Interfejs Port      USB   

  Panel sterowaniaWielofunkcyjna konsola sterownicza i 
informacyjna LCD 

  

  Alarm dźwiękowy przy bardzo niskim poziomie naładowania 
akumulatora         TAK 

  

  NORMY I STANDARDY   

  Zgodność: Znak  CE, CSA, ENERGY STAR (UE), GOST, UL1778, VDETAK    

  PARAMETRY OGÓLNE   

  Wysokość       +/- 219  mm   

  Szerokość       +/- 171 mm   

  Głębokość       +/- 439 mm   

  INSTALACJA, GWARANCJA, I SERWIS   

  Gwarancja fabryczna Producenta min 2 lata gwarancji naprawy lub 
wymiany  

  

9 Komputer 
stacjonarny  

tyb B 
1 szt. 

Przekątna ekranu 27"   

Rozdzielczość 5120 x 2880   

Ekran dotykowy Nie   

Typ matrycy TFT IPS   

Rodzina procesora Intel Core i5   

Taktowanie procesora 3.2 GHz   
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Zainstalowana pamięć RAM 8 GB   

Częstotliwość szyny pamięci 1866 MHz   

Pojemność HDD 1 TB   

Model karty graficznej Radeon R9 M380   

Wielkość pamięci VRAM 2 GB   

Porty wideo 2 x Thunderbolt   

Interfejs sieciowy • 1 x 10/100/1000 Mbit/s  

• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac  

• Bluetooth  

Czytnik kart pamięci Tak   

Kamera internetowa Tak   

Obudowa All-In-One   

System operacyjny OS X 10.11 El Capitan  lub równoważny 

Akcesoria w zestawie  

- Keyboard 

- Mouse  

-  Przewód ze złącza Lightning na USB 

10 Sprzęt Hi-Fi 
1szt. 

Odtwarzacz płyt CD  

Sposób umieszczania płyty    

szuflada sterowana elektrycznie  

Odtwarzanie płyt   

CD-Audio, CD-R/RW  

Obsługiwane formaty audio  

MP3, WMA  

Radio   

analogowe z pamięcią , AM MW, FM (UKF) , liczba stacji 40  

Dźwięk   

  

Moc znamionowa RMS  

2 x 65 W  

Typ kolumn   

  

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Odtwarzacz+płyt&definitionId=2214835884
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Obsługiwane+formaty+audio&definitionId=321043790
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Moc+znamionowa+RMS+&definitionId=321158702
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2-drożny bass reflex  

Regulacja tonów wysokich / niskich  

tak  

Podbicie basu   

tak  

Informacje dodatkowe   

  

Zgodność z Apple  

tak  

Wyłącznik czasowy (sleep timer)  

tak  

Funkcje dodatkowe   

obsługa ID3 Tag, regulacja jasności wyświetlacza, USB - MP3, WMA  

Wejścia / wyjścia   

  

Złącze USB  

tak  

Wyjście słuchawkowe  

tak  

Wejście liniowe audio AUX   

tak  

Cyfrowe złącze optyczne  

tak  

Cyfrowe złącze koaksjalne  

tak  

Wyjście do aktywnego subwoofera  

tak  

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Regulacja+tonów+wysokich+%2F+niskich&definitionId=2272864824
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Zgodność+z+Apple&definitionId=333488456
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wyłącznik+czasowy+(sleep+timer)&definitionId=141355604
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Złącze+USB&definitionId=320211948
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wyjście+słuchawkowe&definitionId=2215267472
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Cyfrowe+złącze+optyczne&definitionId=458326504
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Cyfrowe+złącze+koaksjalne&definitionId=458351542
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wyjście+do+aktywnego+subwoofera&definitionId=14200354137
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Wejście antenowe   

tak  

Parametry fizyczne   

  

Kolor   

obudowa - czarny ,  

kolumny - czarny  

 

Wymiary zestawu max (szer. x wys. x głęb.)   

250 x 164 x 263 mm  

Wymiary kolumn (szer. x wys. x głęb.)  max  

165 x 245 x 234 mm  

Waga  max 

13 kg  

  

Wyposażenie   

antena AM / FM, instrukcja obsługi w języku polskim, karta 

gwarancyjna, pilot, przewody głośnikowe  

  

Gwarancja   

36 m-cy 

11 Komputer 
przenośny  

typ B 
1szt. 

Przekątna ekranu : 13"   

Rozdzielczość : 2560 x 1600px   

Ekran dotykowy : Nie   

Rodzina procesora Intel Core : i5   

Taktowanie procesora  min : 2.7 GHz   

Zainstalowana pamięć RAM 4 GB   

Częstotliwość szyny pamięci 1866 MHz   

Pojemność : min 128 GB   
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Model karty graficznej : min Intel Iris Pro Graphics 6100 

Porty : thunderbolt, usb 3.0 

System operacyjny : OS X 10.11 El Capitan  lub równoważny 

12 Oprogramowanie 
biurowe 

9szt. 

Pakiet oprogramowania biurowego typu MS Office Home and 

Business 2016 PL  w wersji BOX lub równoważny  

7 licencji na Windows 

2 licencje na OS 

  

13 Oprogramowanie 
użytkowe 

1szt. 

Kompleksowa edycja zeskanowanych i cyfrowych plików PDF 

➢ Edytowanie tekstu i modyfikowanie obrazu – pliki ze skanów 

są tak samo łatwe w edycji, jak dokumenty PDF tworzone 

cyfrowo;  

➢ Pobieranie tekstu i tabel bez utraty oryginalnego 

formatowania - dzięki precyzyjnej technologii OCR 

kopiowane teksty i tabele zachowują czcionki i układ, nawet 

w przypadku starych  i niskiej jakości skanów;  

➢ Zarządzanie metadanymi – dodawanie, zamienianie i 

usuwanie właściwości dokumentów w celu ich 

uporządkowania; 

➢ Porządkowanie stron;  

➢ Wypełnianie interaktywnych formularzy i kwestionariuszy 

PDF;  

➢ wygodny interfejs dostosowany do wykonywanego zadania: 

czytania, komentowania, edytowania, itd;  

➢ tworzenie i edytowanie zakładek usprawniających 

przeszukiwanych dokumentów;  

➢ opisywanie, komentowanie za pomocą znaczników i narzędzi 

do rysownia – możliwość dodania komentarzy i sortowania 

ich według autora, daty lub stanu; 

➢ ochrona i udostępnianie – wymazywanie poufnych 

informacji, usuwanie ukrytych danych, kontrolowanie 

dostępu i podpisywanie cyfrowe;  

➢ tworzenie dokumentów PDF z prawie wszystkich typów 

plików – skanów, obrazów, dokumentów Microsoft® i innych; 

  

 Formaty wejściowe: 

PDF, PDF/А, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, GIF, DjVu, DOC(X), XLS(X), 

PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT i 4 więcej. 

Formaty zapisu: 
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DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/А, RTF, TXT, CSV, ODT, EPUB, FB2, DjVu, 

PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG i 3 więcej. 

 

Platforma Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Microsoft Windows 

Server 2016 / 2012 / 2012 R2 / 2008 R2 

14 Oprogramowanie 
graficzne  

1szt 

Adobe Photoshop Elements v15 PL box lub równoważne   

15 Skaner  
1szt. 

Typ skanera 

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów 

Rozdzielczość skanowania, optyczna 

Maks. 600 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik 

dokumentów); Maks. 1200 dpi (w kolorze i w czerni, skaner płaski) 

Cykl pracy (dobowy) 

3000 stron (automatyczny podajnik dokumentów) 

Kodowanie koloru 

24-bitowy zewnętrzny / 48-bitowy wewnętrzne 

Poziomy skali szarości 

256 

Wykrywanie wielu źródeł 

Tak 

Szybkość zadania 

  Zdjęcie kolorowe 10 x 15 cm do pliku (200 dpi, 24-bit, TIFF): 

ok. 9,2 s w przypadku skanowania jednego obrazu 

  Zdjęcie kolorowe 10 x 15 cm do wiadomości e-mail (150 dpi, 

24-bit): ok. 8,9 s w przypadku skanowania jednego obrazu 

  PDF A4 do wiadomości e-mail (300 dpi, 24-bit): ok. 13,2 s w 

przypadku skanowania jednego obrazu 

  OCR A4 do pliku RTF (200 dpi, 24-bit): ok. 13,9 s w przypadku 

skanowania jednego obrazu 

  (Brak obsługi przesyłania slajdów do pliku) 
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Format skanowania, maksymalny 

216 x 297 mm 

Obsługiwane typy nośników 

Papier (banerowy, do druku atramentowego, fotograficzny, zwykły), 

koperty, etykiety, karty (pocztowe, indeksowe) 

Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 

Od 45 do 120 g/m² 

Format pliku zawierającego zeskanowany obraz 

Tekst i obrazy: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (plik tekstowy), RTF 

(wzbogacony format tekstowy) oraz PDF z możliwością 

przeszukiwania 

Tryby inicjacji skanowania 

Funkcja skanowania na panelu przednim umożliwia zapis w formacie 

PDF, zapis w formacie JPEG, wysyłanie w wiadomości e-mail w 

formacie PDF, wysyłanie w wiadomości e-mail w formacie JPEG, 

wysyłanie do chmury, skanowanie codzienne i zapis tekstu z 

możliwością edycji (OCR). Aplikacja HP Scan dla systemu 

operacyjnego Windows, aplikacja HP Easy Scan/ICA dla systemu 

operacyjnego Mac OS oraz aplikacje innych producentów za 

pośrednictwem sterownika TWAIN. 

Panel sterowania 

  2-wierszowy wyświetlacz LCD 

  5 przycisków (Tryb jednostronny/dwustronny, Zasilanie, 

Anuluj, Wstecz oraz Narzędzia/Konserwacja) 

16 Atramentowe 
urządzenie 

wielofunkcyjne 
3szt. 

Standard : A4                

Funkcje :                           

Drukowanie 

Kopiowanie 

Skanowanie 

Fax 

Typ : All in one                                                    
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Technologia : Atramentowa                                           

Tryb drukowania : Kolorowa            

Duplex : Tak                                      

Automatyczny podajnik dokumentów : Tak                                                    

Interfejs :  

USB 

Sieć 

Wireless                                                 

Minimalna wydajność : 800 kopii miesięcznie                    

17 Laserowe kolorowe 
urządzenie 

wielofunkcyjne 
1szt. 

 

Funkcje standardowe : Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie 

Funkcje opcjonalne : 

Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox 

Prędkość kopiowania/drukowania : 

Kolorowe:  25 str./min 

Czerń:  25 str./min 

Dopuszczalne obciążenie : 

Do 000 60  stron miesięcznie 

Rozdzielczość wydruku : 

2400 x 600 Jakość obrazu 

Procesor : min 1GHz 

Pamięć : 2,5GB 

Dysk : min 160GB 

Pojemność podajników : 4 tace po 500 arkuszy i podajnik boczny 

Podajnik dokumentów : Automatyczny, dwustrionny na 100 arkuszy 

Obsługiwana gramatura papieru : 60-256 g/m2 

Szybkość skanowanie BW/C : 51str/min 

Docelowe miejsca skanowania : e-mail, ftp, smb, folder dysku, usb, 
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TWAIN 

Format skanowanych plików : JPEG, PDF, XPS, PDF przeszukiwalny 

Zabezpieczenia : Wydruk zabezpieczony kodem PIN, szyfrowanie 

dysku twardego, zamazywanie danych na dysku 

Kontrola wydruków : Możliwość wyłączenia z poziomu urządzenia 

wydruków kolorowych dla użytkowników/grup lub aplikacji 

Wyświetlacz : LCD kolorowe, menu w języku poslskim 

Inne : możliwość rozszerzenia o faks i finisher zszywający. 

 

 

18 Kolorowa drukarka 
laserowa 

3szt. 

Prędkość min 45 stron na minutę A4 w czerni i w kolorze 

Wydajność w cyklu roboczym min. 110 000 stron miesięcznie 

Obsługa papieru 

Podawanie papieru  

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: min 50 arkuszy;  

Podajniki papieru: min. na 700 arkuszy obsługa gramatury 60-220 

g/m2 

Taca odbiorcza min. 250 arkuszy 

Automatyczne drukowanie dwustronne Standardowe 

Druk 

Czas druku pierwszej strony 8 sek. w czerni 

Jakość druku min. 600x600 dpi 

Pamięć operacyjna 2 GB  

Procesor 1 GHz 

Możliwość wyposażenia w dysk twardy: min. 16GB SSD 

Języki opisu strony Adobe® PostScript® / PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / 

TIFF / JPEG / HP-GL Łączność 2xUSB 2.0 z czego jedno w przedniej 

części obudowy,  łącze Ethernet 10/100/1000Base-TX, możliwość 

rozbudowy o kartę sieciową bezprzewodową (802.11 n/g/b) 
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Kolorowy panel dotykowy 5”  

Kopiowanie 

Czas druku pierwszej strony minimum 6 sek. w czerni.  

Rozdzielczość kopii do 600 × 600 dpi  

Faks 33,6 Kbps,  

Skanowanie: skanowanie do skrzynki pocztowej, do USB, skanowanie 

sieciowe. Formaty plików PDF,, PDF przeszukiwalny,  XPS, JPEG, TIFF.  

Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego w urządzeniu, 

szyfrowanie 256-bitowe (Zgodne z FIPS 140-2), wydruk poufny.  

Możliwość instalacji dodatkowych aplikacji zwiększających 

funkcjonalność urządzenia, np. oprogramowania do tłumaczenia 

dokumentów.  

System do zarządzania wydrukami - urządzenie gotowe do 

podłączenia systemu kontroli dostępu i czytnika kart zbliżeniowych  

Materiały eksploatacyjne 

Urządzenie ma być wyposażone w toner z oddzielnym bębnem 

19 BW Urządzenie 
wielofunkcyjne A3 

1szt. 

Format druku : A3 

Szybkość druku : 30str/min 

Pojemnik podajników : 4 szuflady o łącznej pojemności 3000 arkuszy 

+ podajnik boczny na 100 arkuszy, możliwość rozbudowy podajników 

papieru do całkowitej pojemności 5000 arkuszy. 

Obsługiwana gramatura : 60-256g/m2 

rozdzielczość druku (optyczna) : 1200x1200dpi 

Pamięć : min. 2GB 

Procesor : min. 1GHz 

Złącza : USB, Ethernet 10/100/1000 

Podajnik dokumentów : Automatyczny, dwustronny na min. 

100Arkuszy 

Kopiowanie wielokrotne : 1-999 kopii 

Skalowanie : 25-400% (w kroku co 1%) 
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Szybkość skanowania : BW i C min. 50Str/min 

Miejsca skanowania : e-mail, usb, smb, ftp, office365, twain, WIA 

Format skanowanych plików : PDF, PDF przeszukiwalny, JPEG, XPS, 

podgląd skanowanych dokumentów na pulpicie 

Drukowania mobilne : Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, 

wysyłanie dokumentów do drukowania mailem 

Wyświetlacz : LCD, kolorowy dotykowy,  odchylany z obsługą gestów 

(przewijanie, powiększanie), w języku polskim, przekątna minmum 7" 

Funkcje zabezpieczeń : Wydruk zabezpieczony kodem PIN, 

skanowanie do szyfrowanego pliku PDF 

Funkcje standardowe : 

Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie 

 

20 Usługi związane z 
realizacją 

przedmiotu 
zamówienia 

Sieć LAN:  

 Prace wstępne: 

- instalacja zamówionego sprzętu (switch'e) w przygotowanych przez 

Zamawiającego lokalizacjach, dostosowanych do warunków pracy 

urządzeń 

- stack’owanie switch’y 

- uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego dostarczonego 

sprzętu 

- konfiguracja wstępna przełączników (adresacja techniczna, dostęp 

zdalny) 

- przygotowanie planu adresacji poszczególnych sieci 

 

 Połączenia fizyczne (okablowanie): 

- skrosowanie kluczowych połączeń  (światłowodowe oraz miedziane 

połączenia wymagane do uruchomienia serwerów oraz urządzeń 

pamięci masowej) 

- skrosowanie pozostałych połączeń wymaganych do uruchomienia 

dostarczonych urządzeń (wymagane jest zapewnienie przez 

Zamawiającego działającej infrastruktury sieciowej w budynku) 

 

Switch’e i Acces Pointy  

- konfiguracja zabezpieczeń dostępu do urządzeń 

- konfiguracja adresacji podsieci technicznej 
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- dostrojenie urządzeń do infrastruktury i generowanego 

(przewidywanego) obciążenia 

- konfiguracja VLAN’ów oraz routingu (na switch'ach) 

 

Prace końcowe: 

- opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej wykonanej 

instalacji dot sieci LAN. 

 

Infrastruktura serwerowa: 

 Prace wstępne: 

- instalacja dostarczonego sprzętu (serwer, macierz) w 

przygotowanych przez Zamawiającego pomieszczeniach serwerowni, 

dostosowanych do warunków pracy urządzeń 

- uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego dostarczonego 

sprzętu 

- konfiguracja wstępna serwerów na potrzeby instalacji 

oprogramowania systemowego (konfiguracja zasilania, oszczędzania 

energii, macierzy dyskowej, systemu zarządzania (iRMC), 

zdefiniowanie podstawowych haseł administratora) 

 

Serwery: 

- instalacja, konfiguracja i uaktualnienie wirtualizatorów 

- instalacja, konfiguracja i uaktualnienie systemów operacyjnych 

maszyn wirtualnych 

- instalacja usług na serwerach (zgodnie z wymaganiami klienta) 

- wdrożenie technicznej adresacji maszyn 

 

Pamięć masowa, replikacja i backup: 

- instalacja, konfiguracja i uaktualnienie macierzy dyskowej 

- przydział zasobów macierzy dyskowej 

 

Oprogramowanie: 

- instalacja, aktywacja i konfiguracja dostarczonych licencji 

oprogramowania wirtualizatorów 

- instalacja, aktywacja i konfiguracja dostarczonych licencji 

oprogramowania systemowego 
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Infrastruktura pozostała 

 

 Urządzenia drukujace  

- montaż, instalacja, konfiguracja w sieci lub przy wskazanych 

jednostkach roboczych 

 

 

 Komputery PC i notebooki  

instalacja, konfiguracja w sieci, instalacja oprogramowania office oraz 

programów antwirusowych wraz z wszystkimi aktualizacjami 

 

Prace końcowe: 

- opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej wykonanych 

prac 

 

 

*Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych 

opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania 

zakupionego produktu.  

Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i 

dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane 

jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych 

bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat.  

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja 

pochodziły od tego samego producenta. 

UWAGA.  

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego leży po 

stronie Wykonawcy. Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające 

równoważność pakietu oprogramowania biurowego  
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Załącznik do SIWZ NR 2  

 

Znak sprawy: ZP 1/06/2017 

__________________________ 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY  

Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców 

występujących wspólnie 

 

Adres / nr telefonu / nr faxu 

 

Pełnomocnik do reprezentowania 

Wykonawcy/ Wykonawców występujących 

wspólnie 

 

Numer NIP i Regon 
 

Dane osoby uprawnionej do kontaktu z 

Zamawiającym w trakcie postępowania 

(dane będą służyły do przekazywania 

korespondencji) 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres: 

e-mail: 

nr Fax 

 

 

dla 

Filharmonii Narodowej 

00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 
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My niżej podpisani, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wymaganiami wzoru Umowy, 

jak też przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do dostaw 

będących przedmiotem zamówienia, objętego postępowaniem o nazwie „Dostawa, instalacja i 

konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie” 

oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia  

1. za cenę: 

CENA OFERTY NETTO 

............................................................................złotych 

(słownie: ........................................................................ 

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

..................................................................................zł) 

VAT 

............................................................................złotych 

(słownie: ........................................................................ 

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

..................................................................................zł) 

CENA OFERTY BRUTTO 

............................................................................złotych 

(słownie: ........................................................................ 

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

..................................................................................zł) 

 

Zgodnie z poniższą tabelą: 

Nr 

pozycji  

 

Rodzaj urządzenia  

 

Liczba 

[szt.]  

 

Cena jednostkowa 

brutto [zł]  

 

Cena brutto [zł]   

Cena brutto= liczba x cena 

jednostkowa brutto  

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8     
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9.     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

CENA OFERTY BRUTTO - suma pozycji ( 1-9)   

 

2. udzielając …………………………………………………........................................( podać liczbę miesięcy ) 

okresu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty; 

3. w terminie dostawy  ............................................... (podać liczbę dni) od dnia podpisania Umowy. 

4. Oświadczamy, że ceny podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania 

Dostawy  jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ (w tym  z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy 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. 

7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o 

nich Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

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

10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

10.1.  dokumenty wymagane w SIWZ, 

10.2. parafowany Wzór umowy. 

 

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.* (* Wypełnić, jeśli dotyczy) 
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Oświadczam, że jestem uprawniony/-na do reprezentowania Wykonawcy na podstawie 

………………………………………………………………………………………………………………….. (podać rodzaj dokumentu, 

nr dokumentu). 

Załączniki do oferty: 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 
 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik do SIWZ NR 3 

Znak sprawy: ZP 1/06/2017 

 

 

_________________________  

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb 

Filharmonii Narodowej w Warszawie” 

w imieniu Wykonawcy oświadczam, oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.). 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik do SIWZ NR 4 

Znak sprawy: ZP 1/06/2017 

 

 

_________________________  

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii 

Narodowej w Warszawie” 

oświadczam, że**: 

1) w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, z późn. zm.) 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

2)  w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością/ami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp, Wykonawca podjął następujące środki naprawcze: 

                                                           
* 

 * * Niewłaściwe skreślić 

* 
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...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

Oświadczam, że wobec następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca 

powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS) 

nie zachodzą ww. podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że wobec następującego/ych podwykonawcy/ów: 

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS) 

nie zachodzą ww. podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą. 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku składania ofert wspólnej 

oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z 

członków osobno. 
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Załącznik do SIWZ NR 5 

Znak sprawy: ZP 1/06/2017 

 

 

_________________________  

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Biorąc udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii 

Narodowej w Warszawie” 

Wykonawca oświadcza, że*: 

1. Należy/ nie należy do grypy kapitałowej. 
2. W skład grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą wchodzą następujące podmioty: 

 

LP. Nazwa Siedziba 

   

   

   

   

(wypełnić tabelę jeśli dotyczy). 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

W przypadku składania ofert wspólnej 

oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z 

członków osobno. 

 

*(niepotrzebne skreślić) 
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Załącznik do SIWZ NR 6 

Znak sprawy: ZP 1/06/2017 

 

 

_________________________  

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

 

Wzór umowy na: 

„Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii 

Narodowej w Warszawie” 

 

Umowa nr __________________ 

Zawarta w dniu .......………….. w Warszawie, pomiędzy Filharmonią Narodową w Warszawie, 00-950 

Warszawa, ul. Jasna 5, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 5/92, NIP [---],  

reprezentowaną przez  Dyrektora – Wojciecha Nowaka oraz Główną Księgową – Mariannę Nieciecką,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………….. z siedzibą w  ………………… , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,……………. …..Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………., wysokość kapitału zakładowego: ……………… zł, 

kapitał zakładowy …………….i wpłacony, NIP: …………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez:   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanymi łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”. 

 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający udziela zamówienia pod nazwą „Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu 
komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie”. 

2. Oferta Wykonawcy, została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu 
znak:……………………………………… o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
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nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepis art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.) 

3. Zamówienia podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami). 

4. Strony oświadczają, że od czasu wydania odpisów z rejestrów, o których mowa w komparycji 
Umowy, potwierdzających uprawnienia do reprezentacji Stron Umowy, nie zmieniły się zasady 
reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Stron. 

 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu elektronicznego 
i komputerowego wraz z oprogramowaniem, zwanych dalej: „Przedmiotem Dostawy” dla 
Zamawiającego, zgodnie z: 
1.1. Opisem przedmiotu zamówienia - Specyfikacją techniczną sprzętu i oprogramowania, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, 
1.2. Wykazem oferowanego sprzętu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Zobowiązanie Wykonawcy zdefiniowane w ust. 1 określa się „Dostawą”. 

3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Dostawy, dostarczony w ramach Umowy, spełnia 
wymagania określone przepisami prawa.  

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Dostawy w terminie .......................dni od 

daty zawarcia umowy, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Jasnej 5. 

§ 3 

Gwarancja Producenta 

1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt komputerowy i elektroniczny dostarczony w ramach realizacji 
umowy jest sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym 
stosowany pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP.  

2. Wykonawca zapewnia, że sprzęt, o którym mowa w ust. 1 objęty jest gwarancją producenta 
przez: 
2.1. okres co najmniej 36 miesięcy dla serwera i jego elementów, realizowanej w miejscu 

instalacji z gwarantowanym czasem usunięcia awarii w ciągu 4 godzin  
2.2. okres co najmniej 36 miesięcy dla macierzy i jej elementów w miejscu instalacji z 

gwarantowanym czasem usunięcia awarii w ciągu 4 godzin 
2.3. okres co najmniej 36 miesięcy dla komputerów stacjonarnych i przenośnych z czasem reakcji 

do końca następnego dnia roboczego świadczonej w siedzibie Zamawiającego , 
2.4. okres co najmniej 36 miesięcy dla monitorów z czasem reakcji do końca następnego dnia 

roboczego świadczonej w siedzibie Zamawiającego , 
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2.5. okres co najmniej 36 miesięcy dla Switche programowalne z czasem reakcji do końca 
następnego dnia roboczego świadczonej w siedzibie Zamawiającego, 

2.6. okres co najmniej 12 miesięcy dla akcesoriów sieciowych od daty protokolarnego odbioru 
Przedmiotu Dostawy bez zastrzeżeń.  

3. Gwarancja producenta powinna obejmować dla serwera również dostępność części zamiennych 
przez 5 lat od daty protokolarnego odbioru Przedmiotu Dostawy bez zastrzeżeń.  

4. Elementy serwera muszą być produktami producenta serwera lub być przez niego certyfikowane. 

5. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, 
nieużywany, nieregenerowany i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. 
Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć urządzenie opakowane oryginalnie 
(opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).  

6. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do 
wycofania z produkcji lub sprzedaży.  

7. Dokument gwarancji producenta, zawierający numer seryjny, termin i warunki ważność 
gwarancji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie Dostawy. 

 
§4 

 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne Przedmiotu Dostawy.  
2. Przez „wadę fizyczną” Przedmiotu Dostawy należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 

Opisem przedmiotu zamówienia. 
3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność Dostawy pod względem 

ilościowym, i jakościowym w miejscu Dostawy; podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu rękojmi i gwarancji.  

4. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu – bez zastrzeżeń.   

5. W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem ilości lub jakości, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych, dostarczyć na 
własny koszt, urządzenia wolne od wad.  

6. Do dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia Sprzętu obciąża Wykonawcę 

7. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Przedmiotu Dostawy na okres 
.................................................................................................... począwszy od dnia podpisania 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

8. W przypadku ujawnienia wad po dokonaniu odbioru Przedmiotu Dostawy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad lub do usunięcia awarii 
sprzętu, na własny koszt, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad.  

9. Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. 
Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela 
Wykonawcy, w miejscu użytkowania sprzętu. 

10. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do 
miejsca użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, 
Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną 
odpowiedzialność. Po zwrocie naprawionego sprzętu nastąpi sprawdzenie poprawności 
funkcjonowania naprawionego sprzętu.  

11. Czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 7 dni roboczych, licząc od momentu 
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.  

12. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 7 dni roboczych, okres gwarancji przedłuża się o 
czas trwania naprawy. 
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13. W razie, gdy sprzęt po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, 
Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub odpowiedni. 

14. Uszkodzone dyski twarde stanowią własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi 
Wykonawcy w ramach wymiany.  

15. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:  
1) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń, zgodnie z 
zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego,  
2) dysponowania zakupionym sprzętem; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu 
gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela 

 

§ 5 

Oferta Wykonawcy 

Oferta Wykonawcy zawierająca cenę brutto oferty oraz ceny jednostkowe elementów Przedmiotu 

Dostawy stanowi integralną część umowy (Załącznik nr 3 do Umowy).  

 

§6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
....................................... zł (słownie: ................................................................ złotych netto), 
powiększone o ...........% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę .........................  zł (słownie 
......................................................................... złotych brutto). Szczegółowa wycena zawarta jest 
w załączniku nr 3 do umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Dostawy, w 
tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, dostarczonego sprzętu 
oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT.  

3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi po dostarczeniu sprzętu, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru z 
którego wynika przyjęcie Przedmiotu dostawy bez zastrzeżeń, przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze.  

4.  Za dzień zapłaty Strony uznają datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu 
bankowości elektronicznej. 

 

§ 7 

Kary umowne i prawo odstąpienia 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w §2, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto wskazanego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, a ponadto 
także w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:   

2.1. gdy opóźnienie w realizacji Dostawy przekroczy 1 dzień;  
2.2. gdy w wyniku opóźnienia dostawa będzie miała nastąpić po dniu 20.07.2017 r.;  
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2.3. gdy dostarczony sprzęt lub jego poszczególne elementy nie będą fabrycznie nowe lub posiadać 
będą innego rodzaju jakiekolwiek wady;  

2.4. gdy zajdą przypadki innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. 
3. Za termin dostawy uznaje się dzień dostarczenia zainstalowania i skonfigurowania wszystkich 

przedmiotów dostawy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w §6 ust. 1 umowy lub – w 
przypadku odstąpienia od części umowy – w wysokości 20% wartości brutto części umowy 
objętej odstąpieniem.  

5. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego sprzętu za każdy 
dzień opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia wad.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy.  

7. Zapłata kar umownych, o których mowa wyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych.  

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:  
2.1. zmiana, na podstawie przepisów powszechnie obwiązującego prawa, stawki VAT 
2.2. zmiany osób wyznaczonych do koordynacji przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu 

odbioru, poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony (nie wymaga to zmiany umowy),  
2.3. w przypadku wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanych urządzeń, dopuszcza 

się dostarczenie przez Wykonawcę innych urządzeń spełniających warunki określone w SIWZ. 
Warunki dostawy, warunki wykonywania świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian. 
Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu,  

3. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 
rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.  

4. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: 
___________________________________.  

5. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są:  a. ze strony 
Zamawiającego – ______________________________________ b. ze strony Wykonawcy – 
______________________________________ 

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 
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2. Spory między stronami mogące powstać z realizacji wykonania niniejszej umowy będą 
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, wydanych po jednej dla każdej ze Stron. 
 

 

Integralną częścią Umowy są jej załączniki: 

a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  
b) Załącznik nr 2 – Wykaz oferowanego sprzętu 
c) Załącznik nr 3 -  Oferta Wykonawcy 
d) Załącznik nr 4 - Protokół odbioru 
 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

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

 

data, podpis        data, podpis 
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Załącznik do Umowy  Nr 4 

 

 

PROTOKOŁU ODBIORU 

 

 

1.…………………………………………………….………………………………… 

(nazwa i adres Zamawiającego)  

potwierdza niniejszym, że wykonana została dostawa zgodnie z umową nr ….…………………………   

 

Wykonawca dostarczył poniżej wskazany Przedmiot Dostawy:  

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia  

 

Jednostka 

miary  

 

Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto  

 

Wartość brutto  

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      



83 

 

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

 

2.Potwierdzenie kompletności dostawy: 

 Tak*  

Nie* - zastrzeżenia ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Potwierdzenie pod względem technicznym i jakościowym:  

Tak*  

Nie* - zastrzeżenia ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny*  

Negatywny* - zastrzeżenia …………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.Uwagi dotyczące przedmiotu dostawy: .............................................................................................. 

 

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

 

.................................... (Miejscowość i data)    
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.......................................................    .......................................................  

Przedstawiciel Wykonawcy     Przedstawiciel upoważniony do odbioru 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do SIWZ NR 7 

Znak sprawy: ZP 1/06/2017 

 

 

_________________________  

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii 

Narodowej w Warszawie” 

 

 

ilość Producent  Model 

Spełnia/n

ie spełnia 

wymogó

w SIWZ 

1 
    

2 
    

3 
    

4 

 

    

5 
    

6 
    

7 

1. 

2. 

 

1. 

2. 

1. 

2. 



86 

 

8 
    

9  
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

 

 

Potwierdzamy powyższe informacje jako zgodne z zapisami SWIZ i stanem faktycznym. 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik do SIWZ NR 8 

Znak sprawy: ZP 1/06/2017 

__________________________ 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  

„Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego dla potrzeb Filharmonii 

Narodowej w Warszawie” 

oświadczam, że:  

1. zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części 
zamówienia: 

L.P. 

Zakres przedmiotu zamówienia, którego 

wykonanie zamierzamy  powierzyć 

podwykonawcy 

Nazwa (firma) podwykonawcy,  

jeżeli jest znana 

1. 
  

2. 
  

 

2. zamierzam powierzyć podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i 
jednocześnie powołuję się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy: 

L.P. 

Zakres przedmiotu zamówienia, którego 

wykonanie zamierzamy  powierzyć 

podwykonawcy (innemu podmiotowi) 

Nazwa (firma) podwykonawcy lub 

innego podmiotu 

1. 
  

2. 
  

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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