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I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
 ul. Szewska 37 
50-139 Wrocław 
tel. 713444471 
mail: zamowienia@ossolineum.pl 

Godziny pracy: 7.15-15.15 od poniedziałku do piątku 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie          
dialogu konkurencyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień             
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp” w procedurze jak dla               
wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 214.000 euro 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu           
02.07.2020 r. , oraz opublikowane na stronie UZP pod nr 557272-N-2020 w dniu 02.07.2020 r. 

3. Adres strony na której dostepna jest SIWZ: www.ossolineum.pl/ zakładka zamówienia publiczne  

4.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.  
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy                

Prawo zamówień publicznych.  
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.  
12. Zamawiający nie ustala kluczowych części zamówienia.  
13. Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
15. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika          

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w             
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną         
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

17. Wymagania w zakresie Podwykonawców:  
1) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (wskazać zakres            
czynności jakie ma wykonywać Podwykonawca), której realizację zamierza powierzyć         
podwykonawcom;  
2) wskazani przez Wykonawcę Podwykonawcy muszą dysponować osobami posiadającymi         
uprawnienia do wykonywania zleconej części przedmiotu umowy;  
3) szczegółowy sposób świadczenia i rozliczania przedmiotu umowy w ramach          
podwykonawstwa określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Jeżeli           
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca           
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania               
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że          
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie           
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie           
postępowania o udzielenie zamówienia.   

 
 

2 

mailto:zamowienia@ossolineum.pl
http://www.ossolineum.pl/zam%C3%B3wienia


III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb        
Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu”, na który składa się: 

1) modernizacja przez Wykonawcę infrastruktury informatycznej Zamawiającego na        
którą składa się dostawa Systemu do stworzenia prywatnej chmury obliczeniowej           
zbudowanej w modelu hiperkonwergentnym tzn. z wykorzystaniem serwerów z procesorami          
Intel x86, posiadającymi dyski wewnętrzne, zwanego dalej w umowie “Systemem” oraz           
wdrożenie stworzonego Systemu. Modernizacja obejmuje dostawę wszystkich niezbędnych        
komponentów sprzętowych, programowych, licencji oraz wykonanie niezbędnych prac        
wdrożeniowych związanych z uruchomieniem, konfiguracją platformy/systemu oraz       
przeniesieniem danych z obecnie wykorzystywanego systemu Zamawiającego; 
 
2) usługa wsparcia przy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji producenta          
udzielonej dla dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę do wykonania Systemu          
komponentów sprzętowych, programowych oraz licencji do dostarczonego i zainstalowanego         
oprogramowania na okres 3 lat, polegająca na rozwiązywaniu problemów i obsługi błędów            
zgłaszanych przez dostarczone urządzenie i oprogramowanie oraz usługa wsparcia         
gwarancyjnego dla stworzonego przez Wykonawcę Systemu; 
 
3) usługa wsparcia powdrożeniowego dla stworzonego przez Wykonawcę Systemu. 
 

2. Szczegółowy opis zadań wymienionych w pkt 2 znajduje się w “Opisie przedmiotu zamówienia”             
(OPZ)  stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który jednocześnie stanowi załącznik do umowy. 

3. Kody CPV: 

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne 

48820000-2 Serwery 

48821000-9 Serwery sieciowe 

48822000-6 Serwery komputerowe 

48823000-3 Serwery plików 

48824000-0 Serwery drukarek 

30233180-6 Urządzenia z pamięcią flash 

30234500-3 Pamięci do przechowywania danych 

30236100-3 Urządzenia rozszerzania pamięci 

30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48610000-7 Systemy baz danych 

48620000-0 Systemy operacyjne 

48625000-5 Systemy operacyjne dla systemów otwartych  
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IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji umowy -  do 30.11.2020 r. (kryterium oceny ofert) 
 
V. KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 
 
1. Kryterium oceny ofert są: 

1) Cena  
2) Funkcje dodatkowe systemu 
3) Termin wdrożenia  

2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów (1-3): 
 

1) Cena – waga 60% - max 60 punktów 
 

Wc = (Cmin / Cb) x 60, gdzie: 

Wc – wartość punktowa w kryterium „Cena” 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena oferty badanej 

2)  Funkcje dodatkowe systemu  -  waga 35 % - max 35 punktów 

Załącznik nr 1 - “Opis przedmiotu zamówienia “(OPZ) - tabela nr 3 - “dodatkowe funkcje systemu” -                 
waga 35 % -  max 35 punktów 

 
3)  Termin wdrożenia: waga 5 % - max 5 punktów 
 

5 punktów – do 40 dni od daty podpisania umowy ale nie później niż 30.11.2020 r.  (należy określić 
ilość dni w formularzu ofertowym) 

0 – powyżej 40 dni od daty podpisania umowy ale nie później niż 30.11.2020 r. (należy określić ilość dni 
w formularzu ofertowym) 
 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom          
przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane              
kryteria wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów w kryterium 1), 2), 3). 

4. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że                
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający               
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,                 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert             
dodatkowych.  
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5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w             
złożonych ofertach. 

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści             
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym           
przez Zamawiającego.  

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO       
Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy zamówienie publiczne, oznaczone jest symbolem         
DZP-2621-6/2020 Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich            
kontaktach z Zamawiającym.  

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych - jest Pan            
Krzysztof Syguda tel. 71 7550669 mail: krzysztof.syguda@ossolineum.pl., w sprawie procedury          
udzielania zamówień publicznych - zamowienia@ossolineum.pl. 

3. Przekazywanie oświadczeń, wniosków oraz zawiadomień odbywa się pisemnie. Dopuszcza się          
możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres: zamowienia@ossolineum.pl, z tym że           
oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału             
na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale VIII.  

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda ze stron na            
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia           
otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane przez          
Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres podany przez          
Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z             
treścią pisma.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną o            
wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli wyjaśnień              
niezwłocznie, jednak 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.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy              
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez          
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o             
wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże          
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z              
upływem terminu składania ofert. 

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

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem          

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na              
przedłużony okres związania ofertą.  

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty          
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie          
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

 
 

5 

mailto:krzysztof.syguda@ossolineum.pl


 
VIII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:  

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
ul. Szewska 37 

50-139 Wrocław 
Sekretariat (I piętro)  

nie później niż do dnia 07.09.2020 r. godz. 11.00 

1. Oferta powinna być dostarczona za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia jej przez Zamawiającego.           
W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia           
oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2020 r. godz. 11.15 w Sali Konferencyjnej, w budynku Starej               

Plebanii, Pl. Nankiera 17. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na           

sfinansowanie zamówienia.  
6. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także              

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

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96                
ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się               
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są             
jawne od chwili ich otwarcia. 

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę              
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli         
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być              
udostępniane. 
Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy                
Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz            
adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i           
warunków płatności zawartych w ofercie. 
 
 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO         
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA         
PUBLICZNEGO 

 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, wskazując miejsce,          
termin i godzinę podpisania umowy.  
2. Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od Wykonawcy w przypadku złożenia oferty            
wspólnej – umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę.  
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w             
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej             
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogę elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało              
przesłane w inny sposób.   
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X.  WZÓR UMOWY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 

Wzór  umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik            
nr 3 do SIWZ.  

2. Cena musi obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej          
SIWZ. Formularz oferty musi zawierać również ceny jednostkowe elementów wykonywanej          
usługi wskazane w tym formularzu, na podstawie którego Zamawiający będzie rozliczał się            
z Wykonawcą. 

3. Kalkulacja ceny ofertowej musi opierać się o ceny jednostkowe elementów wykonywanej usługi            
wskazane w formularzu oferty. Wszelkie ewentualne koszty dodatkowe, jakie mogą wystąpić w            
czasie realizacji usługi transportu muszą być skalkulowane na etapie składania oferty i dodane             
do cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty. Cenę ofertową należy podać w Ofercie             
w złotych polskich, w wartości netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością              
do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Cena przedstawiona w Ofercie będzie podana w wymiarze netto oraz z podatkiem VAT,             
wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert i            
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 

5. UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1            
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz.             
GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą                
jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty          
(wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w             
poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady       
Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 

6. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w innej walucie niż PLN. 
7. Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po               

przecinku. Elementy ceny ofertowej wyrażone w wartościach procentowych oraz wartościach          
liczbowych powinny także być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od           
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie           
odrzucona. 

 
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ         

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  A WYKONAWCĄ 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN. 
 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna 
3. Na ofertę składają się: 

a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SIWZ 
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium 
c) Pełnomocnictwo - (jeśli dotyczy) 
d) Szczegółowe zestawienie komponentów Systemu.(xls/xlsx/ods/)(nazwa pliku) - w       

formie  papierowej oraz elektronicznej na nośniku usb pendrive 
e) Koncepcja:………………………… ……………………………….(nazwa pliku) - w 

formie  papierowej oraz elektronicznej na nośniku usb pendrive 
f) Harmonogram:……… ……………………………………………..(nazwa pliku) - w 

formie  papierowej oraz elektronicznej na nośniku usb pendrive 
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4. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ 
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i            

oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język             
polski poświadczone przez Wykonawcę). 

7. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i          
skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i            
zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 

8. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty  
w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez            
Wykonawcę (własnoręczny podpis i pieczątka imienna) lub osobę przez niego upoważnioną. 

9. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (własnoręczny podpis i imienna pieczątka)             
przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym          
Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w              
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez         
ustanowionego Pełnomocnika. 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na          
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o           
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego          
z nich dotyczą.  

11. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być           
załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez              
mocodawcę lub notariusza. 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w           
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca           
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być           
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11          
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.                  
poz.1010, 1649.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Przez              
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje         
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające        
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu           
zachowania ich poufności, Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany        
jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej           
informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego          
powyżej przepisu: 

a. ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b. nie została ujawniona do wiadomość i publicznej, 
c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca            

się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób           
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku        
uznania przez zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. 

13. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 
14. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 
15. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej SIWZ będą odrzucone           

lub spowodują wykluczenie Wykonawcy. 
16. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku           

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny              
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby               
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obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje          
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku           
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie           
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 37, 50-139               
Wrocław Sekretariat , w terminie do dnia 7.09.2020 roku, do godziny 11:00.  

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez           
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,            
zaadresowane na adres Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona            
wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod             
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem           
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad,             
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone            
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po            
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do ofert). 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez              
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z             
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej             
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kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi          
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO         

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA         
PUBLICZNEGO  

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w Rozdziale III. 
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o           

udzielenie zamówienia oraz informację o powyższym zamieści na stronie internetowej. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród          
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o            
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
XVI.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz               
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,             
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec              
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również          
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

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

3. 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.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci                
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem        
elektronicznym.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia           
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.                
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do              
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy              
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Terminy wniesienia odwołania:  

a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego               
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5                
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych             
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie              
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  
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7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem             
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby              
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce           
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe               
(Dz.U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas            
związania ofertą.  

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 

3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium              
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie             
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdził, że środki zostały           
zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz             
znak postępowania nadany przez Zamawiającego tj. DZP-2621/6/2020 „Modernizacja infrastruktury         
informatycznej na potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.” W przypadku Wykonawców          
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może             
być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem iż łączna wysokość             
wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium           
należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 

5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy SANTANDER BANK POLSKA S.A. 

47 1090 2503 0000  0006 3000 0242 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z         
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9                  
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020 r.,           
poz.299) Gwarancję i poręczenia należy wystawić na: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul.            
Szewska 37, 50-139 Wrocław 

7. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na            
adres: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław. 

8. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde            
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego – zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do          
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46            
ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym brzmieniu.  

9. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona           
gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze           
żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.  
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10. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z           
prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczalnych form          
jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty         
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta         
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp któremu,             
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia          
publicznego. 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 lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,             
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na               
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości                
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed           
upływem terminu składania ofert. 

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

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w            
ofercie, 
2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3)   zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod               
rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego           
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono            
odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego            
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium           
na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została               
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez          
Zamawiającego. 

16. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia              
wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska            
37, 50-139 Wrocław, przed upływem terminu składania ofert. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA      
UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - Projekt umowy 
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 
 
 
Zatwierdził: Adolf Juzwenko 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

1. Charakterystyka  przedmiotu zamówienia 
 

Platforma chmury prywatnej – wirtualizacja, serwer i pamięć masowa 

Zamawiający oczekuje dostawy platformy do stworzenia prywatnej chmury o funkcjonalnościach          
wyszczególnionych poniżej określonej w OPZ jako „System”.  

System musi zostać dostarczony w modelu hiperkonwergentnym tzn. z wykorzystaniem serwerów z            
procesorami Intel x86, posiadającymi dyski wewnętrzne, które tworzą warstwę storage. 
Wymagane jest wsparcie dla systemu który może składać się z min. Dwóch “klastrów” (klaster              
rozumiany jako zestaw nodów serwerowych, pojedynczy nod może składać się z 1+n serwerów n >=0),               
zainstalowanych w dwóch lokalizacjach i wymieniających między sobą dane, przy jednoczesnej           
możliwości zachowania pracy poszczególnych klastrów w przypadku utraty łączności pomiędzy nimi.            
Przedmiotem dostawy jest jeden klaster zainstalowany i skonfigurowany w DC Zamawiającego. (3 nody             
serwerowe) 
Zakres dostawy obejmuje 
-dostawę kompletnego rozwiązania - wszystkie elementy fizyczne 

-dostawę niezbędnego oprogramowania i licencji 

wdrożenie obejmuje: 

-montaż systemu w siedzibie klienta 

-konfigurację i uruchomienie środowiska (prace mogą być wykonywane zdalnie) 

-migrację obecnie wykorzystywanych serwerów wirtualnych do nowego środowiska 

- aktualizację serwerów MS (2 kontrolery domeny, serwer bazodanowy, serwer terminalowy) do wersji 
MS2019, wraz z instalacja niezbędnych licencji 

-integrację z posiadanym środowiskiem backup, bez utraty jego funkcjonalności (zachowanie 
harmonogramów, konfiguracji i innych elementów umożliwiających wykonywanie kopii zapasowych 
nowego środowiska oraz wskazanych zasobów plikowych) 

-przeniesienie serwerów wirtualnych i aktualizacja środowiska MS (z AD) do najnowszej wersji systemu 
operacyjnego. Nowy system ma zostać zintegrowany z posiadanym rozwiązaniem backup, z 
zachowaniem wszystkich jego funkcjonalności dot. częstotliwości wykonywanych backupów, procedur 
DR. 

-testy 

-wykonanie dokumentacji powykonawczej 

-szkolenie obsługi 

Dostarczane rozwiązanie ma być rozwiązaniem hiperkonwergentnym oznacza to, że dostarczony system,           
powinien łączyć zasoby obliczeniowe tj. CPU i RAM, z przestrzenią dyskową, z warstwą             
wirtualizacyjną tworząc jedno spójne rozwiązanie. Rozwiązanie powinno być niezależne od producenta           
sprzętu i opierać się na warstwie programowej.   
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1.1 Platforma chmury prywatnej – wirtualizacja, serwer i pamięć masowa - funkcje            
systemu 

Funkcje i cechy jakie musi spełniać system.  W przypadku jeśli pozycja składa się z kilku 
elementów i parametr oznaczony jest jako obowiązkowy system musi być zgodny z wszystkimi 
wymienionymi na liście elementami.  

 
Tabela nr 1 - podstawowe funkcje/cechy systemu  

Parametr / 
Funkcja/komponent 

Opis 
 
 

Obowiązkowe/uwagi 

System ● Sprzęt serwerowy x86, wirtualizator, pamięć 
masowa zdefiniowana programowo, ochrona i 
zabezpieczenie danych, zintegrowane 
zarządzanie) musi być dostarczone, 
zaprojektowane, zintegrowane oraz wspierane 
przez jednego dostawcę. 

● Wszystkie komponenty rozwiązania (sprzęt 
serwerowy x86, wirtualizator, pamięć masowa 
zdefiniowana programowo, ochrona i 
zabezpieczenie danych) muszą być zarządzane z 
jednego miejsca, za pomocą wbudowanego i 
zintegrowanego narzędzia. 

● Platforma sprzętowa w zaproponowanej 
konfiguracji musi być certyfikowana przez 
producenta Systemu i znajdować się na 
publicznie dostępnej liście kompatybilności. 

● Możliwość wykonywania i monitorowania 
aktualizacji wszystkich komponentów 
rozwiązania za pomocą pojedynczego narzędzia 
zarządzania. Narzędzie musi wykonywać 
automatyczną weryfikację kompatybilności 
wersji oprogramowania. 

● Rozwiązanie musi być samonaprawialne. 
Oznacza to, że musi utrzymywać określony 
poziom odporności na awarie oraz stałą 
wydajność w przypadku awarii, bez 
konieczności interwencji administratora. Musi 
także przywrócić odporność tak szybko jak 
tylko możliwe. 

● Rozwiązanie musi być niezależne od sieci, nie 
może wymagać określonego sprzętu sieciowego. 

● Rozwiązanie musi wspierać różne warstwy 
pamięci masowej: 
- SSD i NVMe jako warstwa wydajnościowa 
- NL-SAS/SATA/SSD jako warstwa 
pojemnościowa 

● Rozwiązanie musi zapewniać zautomatyzowane, 
działające w czasie rzeczywistym, 
wielowarstwowe składowanie danych (ang. 
tiering) pomiędzy nośnikami SSD/NVMe 
(warstwa buforująca i wydajnościowa) oraz 
HDD/SSD (warstwa pojemnościowa), w celu 
zapewnienia optymalnej wydajności. 

TAK 
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Jeśli wielowarstwowe składowanie (ang. tiering) 
nie jest dostępne, wówczas rozwiązanie musi 
być w całości zbudowane w oparciu o, 
odpowiednio, NVMe lub SSD, a także musi 
zostać dostarczona gwarancja ceny nośnika 
SSD/NVMe w całym okresie trwania kontraktu. 
W przypadku rozwiązania opartego o 
technologię cache’owania danych, wymagany 
współczynnik warstwy wydajnościowej do 
warstwy pojemnościowej to 30%. 

● Jeśli system plików w wyniku założeń 
projektowych architektury lub jako najlepsza 
praktyka nie powinien być całkowicie 
zapełniany przez dane użytkownika, wówczas 
niezbędna wolna przestrzeń (ang. slack space) 
powinna zostać uwzględniona dodatkowo i 
doliczona do pojemności surowej węzła. 

● Wszystkie węzły muszą być hiperkonwergentne, 
a lokalne (wewnętrzne) dyski wszystkich 
węzłów muszą stanowić klaster prezentowany 
jako pojedyncza i rozproszona pula zasobów 
dostępna dla wszystkich węzłów 
kontrolowanych przez wirtualizator. Węzły 
obliczeniowe nie są akceptowane. 

● Rozwiązanie musi zapewniać usługę kompresji 
danych, w trybie inline oraz post-process, w 
ramach dostarczonej licencji. Wymaganie 
dotyczy zarówno konfiguracji hybrydowych, jak 
i All-Flash. 

● Poniższe usługi i parametry pamięci masowej 
muszą być konfigurowalne osobno dla każdej 
maszyny wirtualnej: 
- Kompresja 
- Deduplikacja 
- Erasure Coding (zabezpieczenie z pojedynczą 
lub podwójną parzystością pomiędzy węzłami) 
- Failures to tolerate (współczynnik odporności 
na awarie) minimum: FTT=1 

● Rozwiązanie musi zapewniać funkcję tworzenia 
kopii migawkowych oraz klonów maszyn 
wirtualnych, także z zapewnieniem spójności z 
punktu widzenia aplikacji (co najmniej dla 
systemów operacyjnych Windows oraz Linux) . 
Funkcja ta musi być wbudowana w platformę i 
realizowana na poziomie pamięci masowej. 

● Platforma musi zapewniać bliskość danych 
względem miejsca ich przetwarzania (ang. data 
locality). Oznacza to, że zastosowana 
architektura i wykorzystywane algorytmy 
rozkładania danych pomiędzy węzły platformy, 
muszą nieustannie zmierzać do umieszczenia 
danych należących do maszyny wirtualnej na 
lokalnych zasobach pamięci masowej węzła, na 
którym uruchomiona jest dana maszyna 
wirtualna. 

● Rozwiązanie musi zapewnić możliwość 
instalacji dodatkowego węzła. Węzeł ten musi 
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być zarządzany z poziomu tego samego 
interfejsu programowego 

● Rozwiązanie musi być certyfikowane na 
serwerach co najmniej 3 globalnych 
producentów serwerów. 

● Rozwiązanie musi być niezależne od sprzętu 
(nie może być ograniczone do określonego 
dostawcy sprzętu x86). Wymagana jest 
możliwość przenoszenia licencji lub subskrypcji 
pomiędzy wszystkimi wspieranymi platformami 
x86. 

 

Bezpieczeństwo ● System musi posiadać wszystkie niezbędne 
licencje do szyfrowania danych za 
pomocą proponowanego oprogramowania 
(Data-at-rest Encryption). 

● Szyfrowanie musi odbywać się na poziomie 
datastore. 

● System musi posiadać wbudowany serwer KMS 
(Key Management Server) 

● System musi wspierać dyski SED 
● System musi wspierać dwuskładnikowe 

uwierzytelnienie do Systemu  
● System musi posiadać tzw. STIG, regularnie 

aktualizowane i udostępniane przez producenta 
● System musi posiadać mechanizm 

automatycznego wykrywania odchyleń od STIG 
i automatycznie je naprawiać, zarówno w 
warstwie wirtualizacji jak i storage  

TAK 

Licencje  ● Rozwiązanie dostarczone z wszystkimi 
wymaganymi licencjami. 

● Na dzień dostawy licencje muszą zapewniać 
poprawna pracę środowiska nawet w 
przypadku nieodnowienia serwisu (brak 
odnowienia serwisu może skutkować brakiem 
możliwości wykonywania aktualizacji, 
uzyskiwania wsparcia, ale nie może 
spowodowac zatrzymania pracy systemu) 

● Rozwiązanie musi zapewniać rozbudowę 
pamięci masowej, pamięci RAM w obrębie 
dostarczonych nodów bez dodatkowych 
kosztów związanych z licencjami czy 
opłatami serwisowymi. 

● Wymagane jest dołączenie wszystkich 
niezbędnych licencji na oprogramowanie 
Microsoft Windows 2019 Datacenter na 
wszystkie oferowane serwery i obejmujących 
wszystkie procesory i ich rdzenie. 

● System zostanie dostarczony z licencjami MS 
Server Cal w ilości: 300 user Cal, 15 device 
cal, 35 RDS cal (licencja na połączenia 
terminalowe) Licencje muszą posiadać opcję 
software assurance (na minimum 2 lata). 

● Wszystkie licencje Microsoft zostaną 
dostarczone i zarejestrowane przez 
wykonawcę. Licencje dostarczane w wersji 

TAK 
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Microsoft Open License Pack zostaną 
zarejestrowane przez wykonawcę  w 
portalu Microsoft VLC klienta 

Odporność na awarię, 
wysoka dostępność, 
backup, Disaster 
Recovery 

● System musi mieć możliwość konfiguracji 
odporności na jednoczesną awarię co najmniej 
jednego, dowolnego komponentów Systemu, nie 
powodując przerwy w pracy Systemu. FTT=1, 
awaria 1 komponentu (jako komponent może 
być traktowany pojedynczy element jak i cały 
serwer) 

● Dla bezpieczeństwa, System musi realizować 
założoną w punkcie poprzednim politykę 
odporności, również w przypadku awarii 
komponentu/komponentów. 

● System musi umożliwiać replikację maszyn 
wirtualnych między ośrodkami z RPO = 1 
minuta. 

● System musi umożliwiać replikację maszyn 
wirtualnych między ośrodkami w scenariuszu 
wiele do wielu dla co najmniej trzech ośrodków. 

● System musi umożliwiać replikację 
nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych. 

● System musi umożliwiać konfigurację polityki 
replikacji per maszyna wirtualna 

● System musi posiadać narzędzie do Disaster 
Recovery: 

● Z możliwością określenia kolejności w jakiej 
maszyny mają zostać uruchomione w drugim 
ośrodku 

● Z mapowaniem adresacji IP per maszyna 
wirtualna, pomiędzy ośrodkami 

● Z funkcją testowania scenariuszy DR, tzw. 
failover oraz failback. 

● System musi wspierać odtwarzanie 
pojedynczych plików ze Snapshotów 

● System musi umożliwiać replikację z RPO = 1 
minuta oraz scenariusze Disaster Recover dla 
różnych hypervisorów w dwóch ośrodkach 

TAK 

Usługi plikowe ● System musi posiadać wbudowane, rozproszone 
usługi plikowe. 

● System musi zapewniać usługi plikowe poprzez 
protokół NFS v3/v4 oraz CIFS v2/v3. 

● System musi umożliwiać jednoczesny dostęp do 
plików za pomocą NFS i CIFS. 

● System musi umożliwiać rozbudowę usług 
plikowych w modelu scale-out, poprzez 
dokładanie kolejnych węzłów. Dodatkowe 
węzły muszą zwiększać zarówno pojemność 
usług plikowych jak i ich wydajność. 

● System musi posiadać możliwość replikacji 
zasobów plikowych pomiędzy klastrami z RPO 
= 1 minuta. 

● System usług plikowych musi integrować się z 
Active Directory oraz rozwiązaniami Antywirus 
za pomocą protokołu ICAP 

● System usług plikowych musi wspierać CFT 
(Change File Tracking) 

TAK 
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● System musi obsługiwać szyfrowanie danych 
dla zasobów plikowych (tzw. data at rest 
encryption) 

● Jeżeli System nie posiada wbudowanych usług 
plikowych, wymagane jest dostarczenie 
oddzielnego rozwiązania usług plikowych w 
modelu scale-out, o liczbie węzłów oraz 
pojemności zgodnych z wymaganiami Systemu, 
spełniającego wszystkie pozostałe zapisy 
powyżej. 

Zarządzanie ● Zarządzanie Systemem musi odbywać się z 
pojedynczej konsoli 

● System musi umożliwiać bezprzerwową 
rozbudowę klastra, poprzez dołożenie kolejnych 
węzłów. System musi automatycznie rozłożyć 
równomiernie dane w klastrze, bez ingerencji 
administratora. 

● Konsola zarządzania Systemem musi 
umożliwiać podnoszenie wersji Systemu 
(sterowniki serwerów, hypervisor, podsystem 
storage) bez przerwy w pracy Systemu.  

● System musi automatycznie sprawdzać 
kompatybilność podnoszonych elementów 
Systemu (sterowniki serwerów, hypervisor, 
podsystem storage) eliminując możliwość 
omyłkowego podniesienia jednego z 
komponentów do niewłaściwej wersji. 

● System musi prognozować wzrost pojemności 
Systemu na podstawie danych historycznych 
wraz ze scenariuszami „co jeśli” 

● System musi udostępniać szczegółowe 
informacje na temat maszyn wirtualnych: 

● Wydajność maszyn wirtualnych (utylizacja 
CPU/RAM/IOPS oraz opóźnienie/latency) 

● Rekomendacje w temacie przypisanych 
zasobów (za mało / za dużo CPU lub RAM) 

● System musi wspierać REST API dla całej 
platformy.  

● System musi posiadać wbudowany Self Service 
Portal, z możliwością wydzielania zasobów 
CPU/RAM/storage dla konkretnych 
użytkowników bądź grup użytkowników, 
uwierzytelnionych przez Active Directory  

TAK 

Hypervisor ● Do zaproponowanego systemu należy 
dostarczyć licencje na oprogramowanie 
wirtualizacyjne na każdy dostarczony serwer. 

● Oprogramowanie wirtualizacyjne musi 
zapewniać mechanizmy HA w obrębie 
pojedynczego klastra  

● Oprogramowanie wirtualizacyjne musi posiadać 
mechanizm inteligentnego umiejscowienia 
nowych maszyn wirtualnych na serwerach o 
najmniejszym obciążeniu 

● Oprogramowanie wirtualizacyjne musi posiadać 
mechanizm Affinity Rules 

● Oprogramowanie wirtualizacyjne musi 
umożliwiać tworzenie i zarządzanie wirtualnymi 
sieciami 

TAK 
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● Oprogramowanie wirtualizacyjne musi 
automatycznie przenosić maszyny wirtualne 
pomiędzy węzłami w klastrze w zależności od 
ich obciążenia  

● Oprogramowanie wirtualizacyjne musi być w 
pełni zintegrowane z dostarczoną platformą 
chmury prywatnej i posiadać wspólną konsole 
zarządzania.  

● Oprogramowanie wirtualizacyjne musi posiadać 
mechanizmy klonowania maszyn wirtualnych. 
Klonowanie maszyn wirtualnych musi 
integrować się z podsystem dyskowym w celu 
szybkiego wykonywania klonów. 

● Oprogramowanie wirtualizacyjne musi posiadać 
wirtualny przełącznik sieciowy, umożliwiający 
konfigurację ustawień sieci per klaster. 

Podsystem serwerowy ● System musi być wyposażony w minimum 6 
procesorów 16-rdzeniowych (lub więcej)  
taktowanych co najmniej zegarem 2.9 GHz 

● System musi być wyposażony w minimum 
1536GB pamięci RAM  

● System musi być wyposażony w minimum 12 
portów 10Gb Ethernet SFP+  

● System musi być wyposażony w minimum 6 
portów 1Gb Ethernet  

● System musi być wyposażony w minimum 3 
porty przeznaczone do zarządzania hardware 
OOB 

● System musi dostarczać co najmniej 180TB 
przestrzeni na dane RAW 

● Zamawiający wymaga aby rozbudowa systemu 
była liniowa .  

● Pełny opis wymaganych parametrów serwerów 
znajduje się w tabeli nr 3 

TAK (szczegółowy opis 
wymagań podsystemu 
znajduje się w tabeli nr 2 
poniżej) 

Podsystem pamięci 
masowej 

 

● Ilość dysków musi być tak dobrana, aby 
zapewnić przestrzeń min. 75TB dostępną z 
poziomu konfiguratora (dla usług i maszyn 
wirtualnych)   

 

TAK 

Serwis gwarancyjny ● Wymagany jest serwis gwarancyjny dla 
Systemu świadczony przez minimum 3 lata. 

● Wymagany jest dostęp bezpośredni do Centrum 
serwisowego producenta rozwiązania poprzez: 
email, web, telefon 

● Dostępność serwisu 24 godz.x7 dni x 365 dni 
● Serwis musi wspierać w rozwiązywanie 

problemów ze sprzętem i oprogramowaniem 
Systemu oraz z dostarczonym wirtualizatorem 

● Wymiana uszkodzonych podzespołów – NBD 
od momentu potwierdzenia usterki 
Dostęp do poprawek (patch, hotfix, update) i 
nowych wersji oprogramowania (upgrade) w 

TAK 
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ramach wykupionego serwisu gwarancyjnego 
przez okres 3 lat. 
System musi umożliwić rozbudowę elementów 
klastra (pamięć, storage) bez konieczności 
zakupu dodatkowych licencji. Wszystkie nowe 
elementy objęte zostaną takim samym serwisem 
jak pozostałe komponenty zestawu 

● W ramach dostawy 3 letnim serwisem w trybie 
NBD zostaną objęte dwa urządzenia Cisco 
Nexus zamawiającego. Serwis obejmuje 
wszelkiego rodzaju awarie sprzętowe, dostęp do 
najnowszych wersji oprogramowania 
udostępnionego przez producenta, możliwość 
zakładania i śledzenia biletów problemowych w 
systemie CISCO TAC 

● Rejestracji i uruchomienia wszelkich serwisów i 
usług gwarancyjnych dokonuje w imieniu 
zamawiającego wykonawca 

 

Rozbudowa ● system dostarczony jest w takiej konfiguracji, 
aby rozbudowa obejmująca rozszerzenie 
pamięci RAM, dołożenie kolejnych dysków ssd 
do poszczególnych serwerów nie wymagało 
rozbudowy o dodatkowe licencje 

● Licencje i komponenty oprogramowania muszą 
być dostarczone w takiej wersji aby zapewnić 
możliwość rozbudowy systemu o kolejne nody 
(minimum 2)  bez konieczności wymiany wersji 
oprogramowania czy licencji w całym klastrze. 
Rozbudowa powinna opierać się na dodaniu 
kolejnego zestawu licencji i bezprzerwowe 
dodanie zasobów w “klastrze” 

TAK 

Usługi wdrożeniowe ● Wykonawca przeprowadzi fizyczną instalację 
urządzeń w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

● Wykonawca wykona pełna konfiguracje 
systemu oraz migracje danych ze starego 
środowiska 

● Wykonawca zainstaluje na wskazanych 
maszynach wirtualnych serwery MS (4 szt) i 
przeniesie dane z serwerów MS obecnie 
wykorzystywanych - struktura AD wraz z 
danymi (2 serwery), serwer terminalowy, serwer 
bazodanowy 

● Wykonawca dokona pełnej integracji z 
systemem backupu (commvault)  z 
zachowaniem harmonogramów i polityki 
backupu 

● wykonawca dokona konfiguracji systemu, tak, 
by współpracował z systemem zasilania 
bezprzerwowego ups - system musi 
automatycznie i bezpiecznie wyłączyć procesy 
w przypadku otrzymania odpowiedniego trapu 
SNMP z UPS (protokół snmp v2) 

● Wykonawca zapewnia wsparcie powdrożeniowe 
- na zasadzie konsultacji zdalnych w ilości min 

TAK 

 
 

20 



72h w okresie 3 lat od daty wdrożenia. Czas 
rozliczany jest za każde 1/2h rozpoczętych 
konsultacji 

Dokumentacja/szkolenia ● Wykonawca opracuje dokumentację 
powykonawczą zawierającą opis środowiska, 
schematy połączeniowe, adresację, hasła, 
polityki i procedury zastosowane w procesach 
automatyzacji. Dokumentacja będzie zawierała 
opis standardowych procedur utrzymaniowych i 
podstawowych procedur związanych z 
zarządzaniem środowiskiem. Dokumentacja 
zostanie dostarczone w wersji elektronicznej w 
postaci plików .pdf i edytowalnych. Schematy w 
postaci diagramów visio, lista adresacji i haseł w 
postaci arkuszy kalkulacyjnych lub tabel. 
Dokumentacja musi również zawierać spis 
kontraktów serwisowych, licencji, adresy portali 
usług serwisowych i licencyjnych. 

● Wykonawca zagwarantuje przeszkolenie 4 
wskazanych pracowników  ZNiO z zasad 
użytkowania i administrowania systemem. 
Szkolenie musi obejmować wszystkie 
zagadnienia związane z zarządzaniem 
środowiskiem, tworzeniem maszyn wirtualnych, 
dodawaniem zasobów, rekonfiguracją 
środowiska, zagadnień DR,  backup.  Szkolenie 
może odbywać się w kilku blokach czasowych 
ale ich sumaryczna długość nie może być 
krótsza niż  24h. Szkolenie może być 
szkoleniem autorskim wykonawcy, ale musi 
pokrywać się tematycznie z certyfikowanymi 
szkoleniami producenta systemu. Szkolenie 
przeprowadzone zostanie u zamawiającego, w 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
przeprowadzenie szkolenia w trybie 
telekonferencji (online).  

TAK 
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Szczegółowe parametry serwerów: 
 
System musi zawierać minimum 3 serwery o parametrach określonych poniżej. 
Alternatywnie Zamawiający dopuszcza dostawę większej liczbę serwerów o identycznych parametrach pod 
warunkiem, że sumaryczna możliwa do zainstalowania w nich pojemność wewnętrznych dysków SSD zapewni 
przestrzeń o pojemności minimum 360TB, a rozmiar klastra nie przekroczy 6U.  
 

 Tabela nr 2 -Szczegółowe parametry serwerów: 
 

Nazwa elementu, 
parametru lub 
cechy 

Opis wymagań wymagane 

obsługa pamięci 
masowej 

 

Każdy oferowany model serwera musi mieć możliwość montażu dysków 
wewnętrznych typu SSD o sumarycznej pojemności minimum 120TB, co 
daje możliwość obsługi pojemności 360TB łącznie przez 3 (trzy węzły). 
W każdym z serwerów minimum 4 kieszenie na dyski ssd muszą pozostać 
puste.  
 

TAK 

Obudowa Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem 
szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 
Minimum 16 kieszeni na dyski (hot swap) dostępnych bez konieczności 
demontażu obudowy serwera (panel czołowy i/lub tylny serwera) 

TAK 

Procesor Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – 150W. Minimalna 
ilość rdzeni dla procesora – 16. Wynik wydajności procesora 
zainstalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być niższy niż 205 
punktów base w teście  SPECrate 2017 Integer lub nowszym, 
opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji 
dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi 
być zamieszczony na stronie spec.org. Obsługa minimum dwóch 
procesorów. Dopuszczalne jest przeprowadzenie testu dla ww. procesora 
na serwerze tego samego producenta ale innego typu. 

TAK 

Liczba procesorów Min. 2 per oferowany model serwera TAK 

Płyta główna Płyta główna przeznaczona (specjalizowana) do pracy w serwerach, 
wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania 
do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub 
EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon). 

TAK 
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Pamięć operacyjna W przypadku gdy oferowany serwer ma możliwość montażu modułów 
pamięci o pojemności minimum 128GB i częstotliwości 2933MHz typu 
RDIMM, należy dostarczyć 512GB pamięci RAM na serwer o 
częstotliwości 2933MHz złożonej z kości o pojemności minimum 64GB 
typu RDIMM. 
W przeciwnym wypadku należy zaoferować serwer wyposażony w 
1024TB pamięci RAM zbudowanej w oparciu o kości o pojemności 64GB 
każda. 
  
Serwer musi posiadać sumarycznie minimum 24 sloty na pamięć. 
Możliwość rozbudowy do 1.5TB RAM. 

TAK 

Zabezpieczenie 
pamięci 

memory mirroring, demand scrubbing, patrol scrubbing, memory sparing, 
ECC 

TAK 

Procesor 
Graficzny 

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca 
rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. 
1 port VGA lub HDMI  na tylnym panelu serwera. Wymagana możliwość 
instalacji portu VGA/HDMI na panelu przednim. 
(w przypadku portów hdmi należy dostarczyć przejściówki hdmi/vga) 

TAK 

Rozbudowa 
dysków 

W chwili dostawy każdy serwer musi posiadać zainstalowane minimum 2 
dyski SSD o pojemności nie mniejszej niż 240GB (mogą być to dyski 
typu M.2). Serwer wyposażony jest w liczbę dysków SSD odpowiednią 
do uzyskania wymaganej pojemności klastra, z zachowaniem warunku, że 
minimum 4 kieszenie na dyski ssd muszą pozostać wolne (celem przyszłej 
rozbudowy) 

TAK 

Kontroler 
dyskowy 

Sprzętowy bez pamięci cache pozwalający na udostępnienie wszystkich 
zainstalowanych dysków w trybie JBOD. 

TAK 

Zasilacz Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1500W z 
certyfikatem minimum Platinum lub równoważnym wg zasad certyfikacji 
80+ (https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus) 

TAK 

Interfejsy sieciowe Zintegrowane 4porty 10Gb SFP+ (w interfejsie przeznaczonym do 
wyprowadzenia portów z płyty głównej). Interfejsy te nie mogą wpływać 
na ilość dostępnych slotów PCIe wymienionych w punkcie Dodatkowe 
porty I/O. 
Wymagana funkcjonalność wbudowanych portów: 
NIC teaming, możliwość realizacji bezpośredniego dostępu do pamięci 
iWARP, SR-IOV, offload sumy kontrolnej stosu TCP/IP, wsparcie dla 
DCB, obsługa ramek Jumbo do 9.5Kb, 
Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE przeznaczony dla karty 
zarządzającej. 
minimum 2 porty 1GBEthernet 
Dostarczone min. 5 kabli DAC zakończone wtykami SFP+ umożliwiające 
realizację połączeń 10Gb – kable o dł. 4m. (po 4 na serwer) (podłączenie 
ze switchami Cisco Nexus) 

TAK 

Dodatkowe sloty 
I/O 

Serwer powinien umożliwiać instalację min 4 kart PCIe. TAK 
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Dodatkowe porty ·   z przodu obudowy: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, VGA/hdmi 
·   z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x VGA/hdmi . 

TAK 

Chłodzenie Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo 
minimum N+1 

TAK 

Zarządzanie Możliwość zdalnego zarządzania serwerem, udostępniania zdalnej konsoli 
graficznej i podłączania zdalnych napędów. 

TAK 

Funkcje 
zabezpieczeń 

Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM.  TAK 

Urządzenia hot 
swap 

Urządzenia, które można wymienić w trybie bezprzerwowej pracy 
serwera (hot swap): Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. 

TAK 

Obsługa Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz tzw. 
Backplane’y dysków twardych do celów serwisowych bez użycia 
dodatkowych narzędzi mechanicznych lub specjalistycznego sprzętu 
serwisowego. 

TAK 

Diagnostyka Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, 
pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów 
RAID 
Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przeglądania awarii, 
konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera. 

TAK 

Kompatybilność ● Możliwość instalacji i wsparcie producenta systemów służących 
do wirtualizacji serwerów pochodzących od następujących 
producentów: Vmware,Microsoft, KVM, 

● każdy dostarczony model serwera musi być wymieniony jako 
platforma typu OEM Appliance na stronie: dostawcy 
oprogramowania dostarczonego jako platforma 
systemowa/zarządzająca 

TAK 

Licencje Opis w tabeli 1 - system TAK 

Waga maximum: 36kg  TAK 

Wymagania 
środowiskowe 

Dostarczony serwer musi umożliwiać pracę w zakresie temperatur 10-35 
st C. 

TAK 

Okablowanie serwery zostaną dostarczone z pełnym okablowaniem (przewody 
zasilające (c13/C14 lub C19/C20 - w zależności od wymagań i wolnych 
portów w listwach zasilających), patchcordy miedziane rj45, patchcordy 
światłowodowe,  

TAK 

Moduły 
światłowodowe 

Jeśli do instalacji i konfiguracji infrastruktury wymagane będzie użycie 
modułów światłowodowych - wykonawca dostarczy odpowiednią ilość 

TAK 
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modułów zapewniających podłączenie systemu do sprzętu zamawiającego 
(cisco Nexus) 

Gwarancja 36 miesięcy gwarancji producenta. Serwis świadczony bezpośrednio przez 
producenta sprzętu. Możliwość rozszerzenia serwisu o wyższe poziomy 
wsparcia – 24h gwarantowany czas naprawy lub lepszy – również jako 
serwis producenta. 

TAK 
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Tabela nr 3 -Funkcje dodatkowe systemu (KRYTERIUM OCENY OFERT - dodatkowo  punktowane) 

 

Funkcja  punkty w przypadku spełnienia/nie 
spełnienia  wymagania 

 Opis TAK NIE 

Wsparcie dla 
wielu 
hypervisorów 

wsparcie dla minimum 3  uznanych 
Hypervisorów - Vmware, Microsoft, KVM/ 
lub Inny natywny systemowy - wsparcie 
oznacza, że system bez utraty 
funkcjonalności potrafi obsługiwać 
virtualization oparty o rozwiązania 
wymienione powyżej.  

10 0 

Deduplikacja i 
kompresja 

Deduplikacja i kompresja muszą być od 
siebie niezależne. Oznacza to, że musi być 
możliwość włączenia tylko kompresji lub 
tylko deduplikacji, włączenia obydwu 
mechanizmów jednocześnie lub wyłączenie 
obydwu. Powyższe ustawienia muszą być 
konfigurowalne osobno dla poszczególnych 
maszyn wirtualnych 
 

10 0 

Konfiguracja 
klastrów na 
sprzęcie o różnej 
konfiguracji 

Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie 
klastrów składających się z węzłów różnego 
typu i o różnej konfiguracji (RAM, CPU, 
HDD, SSD, NVMe), a także zawierające 
komponenty sprzętowe różnej generacji (np. 
CPU różnych generacji)  

5 0 

Replikacja danych 
do chmur 
publicznych 
uznanych 
dostawców 

System posiada wbudowany mechanizm 
replikacji danych do chmury Amazon AWS, 
Microsoft Azure oraz Google GCP. 
 

3 0 

Udostępnianie 
zasobów pamięci 
masowej 

Rozwiązanie zapewnia możliwość 
udostępniania pamięci masowej jako LUN-y 
iSCSI, zarówno do maszyn wirtualnych 
uruchomionych na zasobach rozwiązania, jak 
do zewnętrznych serwerów fizycznych bez 
wirtualizacji. 
 

5 0 

zarządzanie 
serwerem 

serwery oprócz możliwości zarządzania przez 
port EThernet posiadają port usb z przodu lub 
tyłu obudowy serwera, który umożliwia 
monitoring podstawowych parametrów 
serwera za z poziomu smartfona lub tableta z 
systemem Android  z zainstalowaną aplikacją 
producenta serwera 

2 0 
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W momencie podpisywania protokołu odbioru żaden z komponentów dostarczonego Systemu          
nie może znajdować się na liście EOL (End of Life), EOS (End of Support), a planowany czas                 
życia produktu (utrzymanie przez producentów wsparcia dla sprzętu i oprogramowania) nie           
może być krótszy niż 5 lat. 
 

 
Uwaga: Do oferty należy dołączyć w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku usb pendrive: 

Szczegółowe zestawienie komponentów Systemu.(xls/xlsx/ods/) (nazwa pliku) 
Koncepcja:………………………… ……………………………….(nazwa pliku) 
Harmonogram:……… ……………………………………………..(nazwa pliku) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Załącznik nr 2 do siwz 
Umowa  

 
zawarta we Wrocławiu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego           
w trybie dialogu konkurencyjnego nr DZP-2621-6/2020 przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29             
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, w                 
dniu …………….2020 r. pomiędzy: 
 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocław 50-139 przy ul. Szewskiej 37,             
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz           
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000090878, REGON:          
930691990, NIP: 8971082476 
reprezentowanym przez: 
………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
 
………………… 
z siedzibą:  
zarejestrowaną:  
reprezentowaną przez:  
KRS:   REGON:  NIP:  
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
 

Niniejsza Umowa została zawarta z Wykonawcą w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu 
konkurencyjnego nr DZP-2621-6/2020 pn:  

„Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im Ossolińskich 
we Wrocławiu” 

  
Finansowane  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

umowy nr 
 29/DF-V/KP/2020 

 
§ 1 

Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem umowy zwanym dalej “Przedmiotem Umowy” jest: 

1) modernizacja przez Wykonawcę infrastruktury informatycznej Zamawiającego na        
którą składa się dostawa Systemu do stworzenia prywatnej chmury obliczeniowej           
zbudowanej w modelu hiperkonwergentnym tzn. z wykorzystaniem serwerów z procesorami          
Intel x86, posiadającymi dyski wewnętrzne, zwanego dalej w umowie “Systemem” oraz           
wdrożenie stworzonego Systemu. Modernizacja obejmuje dostawę wszystkich niezbędnych        
komponentów sprzętowych, programowych, licencji oraz wykonanie niezbędnych prac        
wdrożeniowych związanych z uruchomieniem, konfiguracją platformy/systemu oraz       
przeniesieniem danych z obecnie wykorzystywanego systemu Zamawiającego; 
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2) usługa wsparcia przy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji producenta          
udzielonej dla dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę do wykonania Systemu          
komponentów sprzętowych, programowych oraz licencji do dostarczonego i zainstalowanego         
oprogramowania na okres 3 lat, polegająca na rozwiązywaniu problemów i obsługi błędów            
zgłaszanych przez dostarczone urządzenie i oprogramowanie oraz usługa wsparcia         
gwarancyjnego dla stworzonego przez Wykonawcę Systemu; 
3) usługa wsparcia powdrożeniowego dla stworzonego przez Wykonawcę Systemu. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, w tym parametry techniczne i wymagania Zamawiającego           
oraz szczegółowe warunki realizacji wsparcia gwarancyjnego oraz wsparcia powdrożeniowego         
określa zał. nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia ( dalej: “OPZ”), będący integralną               
częścią umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Dostawa kompletnego Systemu oraz jego wdrożenie, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 i ust 2                  

nastąpi w terminie … ….… dni od daty podpisania umowy (zgodnie z ofertą  Wykonawcy). 
2. Okres realizacji usługi wsparcia gwarancji producenta oraz usługi wsparcia gwarancyjnego dla           

Systemu, opisane w § 1 ust. 1 pkt. 2, ustala się na 3 lata od daty podpisania przez strony bez zastrzeżeń                     
“Protokołu odbioru”, o którym mowa w § 4 ust.3 umowy.  

3. Okres realizacji usługi wsparcia powdrożeniowego o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, ustala się na 12                   
miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń “Protokołu odbioru”, o którym mowa w § 4 ust.3 umowy.  
  

§ 3 
Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy            

zgodnie z postanowieniami umowy, warunkami OPZ oraz zgodnie z obowiązującym prawem           
polskim zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wszystkich prac          
objętych Przedmiotem umowy oraz konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco na            
każdym etapie realizacji umowy zaproponowanych rozwiązań. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wystąpieniu bądź możliwości          
wystąpienia problemów lub okoliczności mogących mieć wpływ na jakości lub termin wykonania            
Przedmiotu umowy oraz zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej         
kontroli postępu prac związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji            
umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednim         
potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania          
umowy. 

§ 4  
Odbiór Przedmiotu umowy 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 pkt.1 umowy, jest warunkiem niezbędnym             
do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru nie później niż na             
3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru, przy czym na potrzeby niniejszej umowy za dnia               
robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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3. Odbiór zostanie potwierdzony podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń „Protokołem         
odbioru”, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru,               
który będzie dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie          
określonym w § 1 ust. 1 pkt.1 umowy. 

4. Wzór „Protokołu odbioru” stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 
5. Zamawiający dokona odbioru jeżeli nie zostaną stwierdzone wady lub zastrzeżenia. 
6. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru wad lub zastrzeżeń w wykonanym           

przedmiocie odbioru zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca dokona usunięcia           
wad oraz dokona niezbędnych zmian w przedmiocie umowy w terminie nie przekraczającym 7 dni              
kalendarzowych od daty wniesienia uwag przez Zamawiającego. Po usunięciu wad lub zastrzeżeń            
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

7. Podpisany przez strony bez zastrzeżeń „Protokół odbioru” stanowić będzie podstawę do wystawienia            
przez Wykonawcę faktury VAT, zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 umowy. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 pkt.1, 2 i 3 oraz w ust. 2 umowy,                    

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………………………. zł brutto        
(słownie: …………………………………….. zł …/100), w tym wartość netto w wysokości          
………………………… zł (słownie: ………………………………………………….. zł …/100) oraz       
podatek VAT w wysokości …………………. zł (słownie:       
………………………………………………. zł …/100). 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo w całości, przelewem na konto              
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego             
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie stanowić podpisany przez          
strony bez zastrzeżeń „Protokół odbioru ”, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy, z zastrzeżeniem ust. 3                   
poniżej. Faktura będzie zawierała wszystkie pozycje zawarte w “Tabeli cenowej” formularza           
ofertowego lub do faktury zostanie dołączona specyfikacja zawierająca taki podział. 

3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,            
który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie             
zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o                    
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.). 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Umowy zaspokaja wszelkie roszczenia            
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać pokrycia żadnych            
kosztów dodatkowych. 

5. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2                   
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.),                   
obejmujących dokonane na rzecz Zamawiającego dostawy towarów / świadczenia usług, o których            
mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z                      
2018 r. poz. 2174, ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest wpisać na fakturach wyrazy „mechanizm              
podzielonej płatności”. 
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6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej i dokonania                
przez Zamawiającego zapłaty bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności”, w następstwie          
czego zostanie wydana przez właściwy organ orzekająca decyzja o odpowiedzialności podatkowej za            
zaległości podatkowe Wykonawcy, w związku z dokonanymi na podstawie niniejszej umowy           
dostawami/usługami na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu         
Zamawiającemu zapłaconych przez Zamawiającego kwot wynikających z takiej decyzji organu          
podatkowego. 

7. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku od towarów             
i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z                     
2020 r. poz. 106) oraz ust. 6 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zapłaconej             
kwoty z należności Wykonawcy z tytułu zrealizowanych dostaw/usług. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, także w przypadku               
zapłaty przez niego zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a               
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) w                    
przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie stanowi kwoty, o której mowa w art. 19                
pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)                     
za dokonane na rzecz Zamawiającego dostawy towarów / świadczenia usług, o których mowa w              
załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r.                      
poz. 106). 

9. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich             
(PLN). 

  10. Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

11. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

12.  Faktura wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji. 
13.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
14.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
 
  

§ 6 
Warunki gwarancji jakości  oraz wsparcia  gwarancyjnego  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji producenta dla dostarczonych i zainstalowanych         
przez Wykonawcę do wykonania Systemu komponentów sprzętowych, programowych oraz licencji          
do dostarczonego i zainstalowanego oprogramowania na okres 3 lat oraz gwarancji jakości na             
prawidłowe działanie wykonanego i wdrożonego Systemu. Gwarancja rozpocznie bieg po podpisaniu           
bez zastrzeżeń „Protokołu odbioru”, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy. Szczegółowe warunki               
gwarancji określa OPZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wszelkich fabrycznie nowych materiałów         
eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń wchodzących w skład Systemu przez cały czas             
trwania gwarancji, koniecznych do prawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego Systemu i          
urządzeń wchodzących w skład Systemu. 

 
 

31 



3. Zgłoszenie do naprawy gwarancyjnej uznaje się za skuteczne w momencie wysłania takiej            
informacji na adres email Wykonawcy lub telefonicznie na numer telefonu podany do kontaktu             
osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy. 

4. Czas trwania naprawy gwarancyjnej od dnia pisemnego zgłoszenia: nie dłużej niż 5 dni             
roboczych. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, na czas naprawy             
gwarancyjnej Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze funkcjonalnie tożsame do zgłoszonego         
do naprawy gwarancyjnej, w terminie maksymalnie do 6 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, o              
którym mowa w ust. 3 powyżej z wyjątkiem urządzeń, gdzie nie jest to wymagane zgodnie z                
OPZ. 

5. Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej od dnia pisemnego zgłoszenia: maksymalnie 1           
dzień roboczy. 

6. Maksymalnie po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego urządzenia lub jego elementu           
Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na fabrycznie nowy wolny od wad. 

7. Za wykonywanie napraw gwarancyjnych Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat. 
8. Wykonawca zapewnia wsparcie producentów oprogramowania w okresie trwania okresu         

gwarancyjnego umożliwiające pobieranie najnowszych wersji, poprawek, możliwość zgłaszania        
zauważonych błędów i otwieranie „biletów problemowych”. 

 
 

§7 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących          

wypadkach i wysokościach: 
1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy – 1%                

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) w przypadku nie przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w terminie 5 dni od momentu             

zgłoszenia – 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty               
dzień zwłoki  licząc od dnia zgłoszenia konieczności naprawy; 

3) w przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej lub niezapewnienia urządzenia         
zastępczego – 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty               
dzień zwłoki;  

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,            
jak również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie             
Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  brutto, określonego   w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych z tytułów określonych w ust. 2 nie może przekroczyć 100%               
wynagrodzenia  brutto, określonego   w § 5 ust. 1 umowy. 
4. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia                 
Wykonawcy.  
5. Kary umowne podlegają sumowaniu. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  
z przysługującego  mu wynagrodzenia.  
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach         
ogólnych z Kodeksu cywilnego. 
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§ 8 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wskazanych w ustawie PZP Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia           
od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń , jeżeli: 

1) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego           
przedstawiciela Zamawiającego; 

2) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy;  
3) Wykonawca czterokrotnie przekroczy terminy naprawy gwarancyjnej Systemu lub urządzeń. 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z            
chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od          
umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia               
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy określonych w ust. 1            
powyżej. 

4. O odstąpieniu od umowy Zamawiający wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 9 
Zmiany umowy 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu,            
podpisanego przez Strony, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień niniejszej        
umowy w przypadku: 
1) wystąpienia konieczności zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia         
z powodu: 

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym mającej            
bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania zamówienia jeżeli jej wpływ           
dotyczy aktualnie wykonywanych w ramach usługi prac. Za przypadki siły wyższej uważa            
się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie           
od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak                
terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, katastrofalne warunki         
pogodowe, itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na             
piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod             
rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien             
być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji        
publicznej, IMGW. 

  
Z uwagi na obecne zagrożenia epidemiczne zaistnienie siły wyższej może być związane z              

pośrednim lub bezpośrednim dotknięciem stron umowy zdarzeniem, które może wymusić          
zmiany umowy w zakresie terminu realizacji usługi. Strony umowy powinny informować się            
wzajemnie i niezwłocznie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na           
należyte wykonanie tej umowy o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy              
potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim            
oświadczenia lub dokumenty które mogą dotyczyć w szczególności: nieobecności         
pracowników, wydanej decyzji od głównego inspektora sanitarnego w związku z          
przeciwdziałaniem COVID-19, poleceń wydanych przez wojewodów lub Prezesa Rady         
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Ministrów, wstrzymania dostaw produktów, lub wszystkich powyżej wymienionych zdarzeń         
w odniesieniu do ich podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2)      w przypadku zmiany obowiązujących zasad opodatkowania lub stawek podatku VAT. 

3) wstrzymania realizacji zamówienia lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących           
po stronie Zamawiającego.  

3. Opóźnienie w wykonaniu całości lub części umowy z powodu siły wyższej, 

nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy. 

4. Warunki dokonywania zmian:  

a) inicjowanie zmian może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

b) zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnego aneksu. 

5. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umownych lub wprowadzenie nowych          
postanowień do umowy, które nie były wcześniej przewidziane. Tak samo niedopuszczalne jest            
wprowadzanie zmian lub uzupełnień umowy, jeżeli doprowadziłyby one w efekcie do zmiany treści             
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

6. Nie stanowią zmiany w zakresie art. 144 ustawy pzp zmiany dot. zmiany danych związane z obsługą                 
organizacyjno-administracyjną, zmiany teleadresowe, zmiany kont bankowych, osób do kontaktu. 

 
 

 
§ 10 (jeśli dotyczy)  

Podwykonawcy 
1. Wykonawca powierza (nie powierza)* wykonanie przedmiotu umowy następującym        

podwykonawcy/om:  
1) ...............................................................................................................(nazwa) 

zakres wykonywanych czynności ...................................................................... 
2) ...............................................................................................................(nazwa) 

zakres wykonywanych czynności ...................................................................... 
2. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami winna być zawierana w formie pisemnej pod rygorem            

nieważności.  
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą          

niewymienionym w ust. 1. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z         

oryginałem kopię umowy na podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych         

umową na podwykonawstwo.  
6. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom,         

Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania. 
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten          
realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa. 

8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z            
podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na            
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w              
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny         
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w             
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 10 

Osoby wyznaczone do kontaktów 
1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są osoby           

wymienione w załączniku 4 do Umowy. 
2. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są wymienione w            

załączniku 4 do Umowy. 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga formy aneksu i może być dokonana przez                   

złożenie oświadczenia drugiej stronie. 
 
 

§ 11 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zamawiający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sposób            
przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych opisany jest w Polityce informacyjnej          
przetwarzania DO w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”. Treść jest dostępna pod adresem            
https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf 

2. Podpisując umowę Wykonawca potwierdza zapoznanie się z Polityką Informacyjną i akceptuje jej            
treść. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem           

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i przepisy            

Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego,          

jedna dla Wykonawcy. 
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy 
3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu  
4) Załącznik nr 4 - Lista osób upoważnionych do kontaktu w sprawach związanych z realizacją              

Umowy 
5) Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności  

 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 wzór Protokołu odbioru 
 

 

Protokół odbioru Nr 
 

 

Nazwa firmy Klient – nazwa Firmy i  adres lokalizacji 

 
  

 

 

ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH 

ul. Szewska 37 

  50-139 Wrocław 

Specyfikacja dostarczonych towarów / wykonanych usług: 

L.p. Nazwa                                                         Opis Nr seryjny urządzenia Ilość 

     

Niniejszym potwierdzam prawidłową dostawę towarów  / wykonanie usług w dniu ……………….. 

Przekazujący  Odbierający Pieczęć firmowa odbierającego 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko  

 
Data podpisania  Data podpisania  

Podpis Podpis 

 

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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Załącznik 4 do umowy (wzór) 

  

  

Lista osób upoważnionych do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Umowy 

  

Po stronie Wykonawcy osobami upoważnionymi są: 

  

Imię Nazwisko Adres e-mail Nr telefonu zakres 

 
 

 PM, realizacja, ustalanie   
terminów, podpisanie  
protokołu 
zdawczo-odbiorczego 

 
 

 Finanse, płatności 

 
 

 Kontakt 
techniczny/realizacja 

 
 

 Inne (określić) 

  

Po stronie Zamawiającego osobami upoważnionymi są: 

Imię Nazwisko Adres e-mail Nr telefonu zakres 

   PM, podpisanie  
protokołu 
zdawczo- 
odbiorczego 

   Kontakt 
techniczny, 
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realizacja, 
ustalanie 
terminów 

   Finanse, płatności 
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Załącznik nr 5 
wzór 

 
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 
zawarta w dniu……...2020 roku pomiędzy:  
 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich  
z siedzibą: ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław  
zarejestrowanym: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
KRS: 0000090878, NIP: 897-10-82-476 
reprezentowanym przez:  
 
zwanym dalej Stroną Ujawniającą 
 
a 
……………. 
zwanym dalej Stroną Otrzymującą 
 
 

DZP-2621-6/2020 pn:  
„Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im Ossolińskich 

we Wrocławiu” 
 
 
W związku z faktem, że w dniu ……………………… Strony zawarły………….., konieczne jest zawarcie             
przedmiotowej umowy o zachowaniu poufności.  
 
Strony niniejszej Umowy postanowiły, co następuje: 
 

§1 
Informacje Poufne 

 
Na potrzeby niniejszej Umowy przez ”Informacje Poufne” rozumie się informacje obejmujące           
tajemnicę handlową Strony Ujawniającej, a w szczególności informacje związane z prowadzoną przez          
nią działalnością obejmujące: 
a) strategię, plany rozwoju, raporty; 
b) stosowane metody i procedury, informacje techniczne oraz know-how, strategie, plany          

marketingowe; 
c) kontakty handlowe, bazy danych klientów, spisy klientów i kontrahentów oraz szczegóły umów z             

nimi zawartych, a także informacje na temat pracowników oraz współpracowników Strony; 
d) budżet, rachunkowość, sprawozdania handlowe, raporty wymagane przepisami prawa i inne raporty           

finansowe, a także pozostałe sprawy z zakresu finansów i rachunkowości;  
e) inne informacje i dokumenty oznaczone klauzulą "tajemnica przedsiębiorstwa" "informacja/dane         

zastrzeżone" „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną klauzulą o podobnej treści,niezależnie od           
postaci, w jakiej zostały one Stronie Otrzymującej powierzone. 

f) wszelkie dane umożliwiające dostęp do systemów informatycznych i teletechnicznych - tj. nazwy kont              
użytkowników, hasła, adresy IP, sposoby i metody uzyskiwania dostępu lokalnie jak i zdalnie - za               
pomocą sieci komputerowych lokalnych rozległych czy sieci Internet 

g) konfiguracje urządzeń technicznych zapisane bezpośrednio w urządzeniach w formie dowolnych           
plików binarnych, plikach zgromadzonych na odrębnych nośnikach danych, czy przedstawione w           
formie dokumentacji i opisów  

h) wszystkie dane cyfrowe gromadzone na urządzeniach Strony Ujawniającej 
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§2 

Zobowiązania Strony Otrzymującej 
 
1. W związku z powierzeniem Informacji Poufnych, Strona Otrzymująca zobowiązana jest przez okres            

5 lat od otrzymania takich Informacji do zachowania ich w tajemnicy oraz zapewnienia ich ochrony               
w stopniu nie mniejszym niż uzasadniony w danych okolicznościach.  

2. Strona Otrzymująca w szczególności: 
a) nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, 
b) nie będzie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Strony Ujawniającej,           

chyba że będzie to konieczne dla realizacji umowy o której mowa w Preambule.Wszelkie             
wykonane kopie będą określone jako należące do Strony Ujawniającej i oznaczone napisem:            
„poufne”, „zastrzeżone”, “tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym podobnej treści; 

c) nie będzie wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż objęty           
zakresem zawartej umowy, o której mowa w Preambule; 

d) w przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w Preambule, Strona Otrzymująca           
zobowiązana będzie do niezwłocznego zwrotu wszystkich dokumentów i informacji         
zawierających Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych ich kopii. Rozwiązanie umowynie          
zwalnia Strony Otrzymującej z obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych jej          
Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

 
 

§3 
Wyłączenie obowiązku zachowania poufności 

 
Strona Otrzymująca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych,          
które: 
a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy; 
b) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia               

niniejszej Umowy; 
c) zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Strony Ujawniającej. 
 

§4 
Inne prawa i obowiązki Stron związane z zobowiązaniem do zachowania poufności 

 
1. Strona Otrzymująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą na piśmie o           

każdym stwierdzonym przypadku: 
a) naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez Stronę          

Otrzymującą lub jakąkolwiek osobę trzecią; 
b) podejrzenia o możliwości ujawnienia, przekazania lub nieuprawnionego wykorzystania        

Informacji Poufnych; 
c) zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego zniszczenia nośników, dokumentów lub innych         

materiałów zawierających Informacje Poufne. 
2. Na każde żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca zobowiązana jest wydać wszelkie           

materiały, informacje i dokumenty stanowiące Informacje Poufne niezwłocznie, nie później jednak           
niż w terminie  7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia żądania.  

3. W przypadku, gdy Strona Otrzymująca nie wyda materiałów, informacji i dokumentów stanowiących            
Informacje Poufne w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, Strona Otrzymująca          
zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 3000 złotych za każdy przypadek             
naruszenia postanowień, o których mowa w ust. 2. 
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4. W przypadku złamania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w §2 niniejszej umowy,             
Strona Otrzymująca zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 złotych za              
każdy przypadek naruszenia wskazanych obowiązków. 

5. Strona Ujawniająca uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość         
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 
 

§ 5 
Prawa do informacji 

 
1. Wszelkie prawa do Informacji Poufnych przysługują wyłącznie Stronie Ujawniającej, o ile Strony            

wyraźnie nie postanowiły inaczej.  
2. Na mocy niniejszej Umowy nie zostają przekazane żadne prawa do Informacji Poufnych, w             

szczególności nie zostaje udzielona Stronie otrzymującej jakakolwiek licencja w związku z           
wynalazkiem, patentem, prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej         
przysługującym ………………………………. Jakakolwiek licencja dotycząca praw własności       
intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie. 

 
§ 6 

Odpowiedzialność 
 

W każdym przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszej Umowy, druga            
Strona uprawniona będzie do dochodzenia od Strony naruszającej wszelkich przepisanych prawem           
roszczeń w celu ochrony swych praw. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron oraz formy pisemnej             
pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane którejkolwiek ze Stron na podstawie niniejszej           
Umowy przesyłane będą przesyłką poleconą, kurierską lub doręczane osobiście, na adresy wskazane            
poniżej: 
a) Strona Ujawniająca:……………………………………………………………… 
b) Strona Otrzymująca: ……………………………………………………………… 

3. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W szczególności, do praw i obowiązków Stron nie             
uregulowanych wprost w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o zwalczaniu           
nieuczciwej konkurencji, Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy rozwiązywane będą przez sąd            
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Strony Ujawniającej. 

5. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla           
każdej ze Stron. 

 
 
…………………………….. …..………………………….. 

Strona Ujawniająca Strona Otrzymująca  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
Adres do korespondencji, nr telefonu,adres e-mail: 
.................................................................................. 
......................................................................................
.............................................................................. 
tel.............................................................................. 
e-mail ……………………………………………... 
 

 
 

Formularz ofertowy 
 

Nawiązując do postępowania na „Modernizację infrastruktury informatycznej dla potrzeb         
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, DZP-2621-6/2020 

 
I Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego          
wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ za następującą cenę ryczałtową:  

a) Cena netto: ................................................................................................. zł 
b) kwota podatku VAT ..….%: ...................................................... ………….zł  
c) Cena brutto: ................................................................................................ zł 
d) słownie:............................................................................................... zł brutto 
 
Cena w rozbiciu na elementy zamówienia - “Tabela cenowa” 
 

Komponent Uwagi Cena netto 
złotych za 

szt/komplet 

Ilość - 
sztuk/komplet

ów 

Wartość netto 
złotych 

Wartość 
brutto (Z 

podatkiem 
VAT) 

system 
(serwery, 
niezbędne 
licencje, licencje 
MS Server, 
usługi 
wdrożeniowe) 

  1   

Licencje MS 
User cal 

  300   

Licencje MS 
Device Cal 

  15   

Licencje MS 
RDS CAL 

  35   

Wsparcie 
serwisowe Cisco 
NEXUS (3 
letnie) 

  2   
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Łącznie: Wartość netto  Wartość 
brutto 

 

 
 
 
Oferowany System składa się z: 

 

 Typ model/producent/podstawowe cechy ilość sztuk uwagi 

Serwery    

Moduły SFP    

Kable Ethernet 
światłowodowe 

   

kable ethernet (kat 
6) miedziane 

   

Oprogramowanie    

Licencje MS 
serwerowe 

   

Licencje MS cal   wskazać z 
podziałem na 
user cal, device 
cal, RDS cal 

Licencje inne    

Wsparcie 
serwisowe cisco 
Nexus 3 lata  

  ilość szt odnosi 
się do ilości 
urządzeń 
objętych 
wsparciem 

 
 
 
 
 
II. Załączam następujące dokumenty: (w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku usb            
pendrive) 
 

1) Szczegółowe zestawienie komponentów Systemu.(xls/xlsx/ods/) (podać nazwę pliku) 
2) Koncepcja: (podać nazwę pliku) 
3) Harmonogram: (podać nazwę pliku) 
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III.  Kryterium oceny ofert - nr 2 funkcje dodatkowe systemu: 

Tabela “Funkcje dodatkowe systemu” 

Nr kolumny: 
1 
 

Nr kolumny: 
2 

Nr kolumny: 
3 

Nr kolumny: 
4 

Funkcja  punkty w przypadku spełnienia/nie 
spełnienia  wymagania 

 Opis punkty w 
przypadku odp. 
tak w następnej 
kolumnie 

Wpisać TAK 
jeśli system 
realizuje 
funkcję w opisie 

Wsparcie dla 
wielu 
hypervisorów 

wsparcie dla minimum 3  uznanych 
Hypervisorów - Vmware, Microsoft, KVM/ 
lub Inny natywny systemowy - wsparcie 
oznacza, że system bez utraty 
funkcjonalności potrafi obsługiwać 
virtualization oparty o rozwiązania 
wymienione powyżej.  

5  

Deduplikacja i 
kompresja 

Deduplikacja i kompresja muszą być od 
siebie niezależne. Oznacza to, że musi być 
możliwość włączenia tylko kompresji lub 
tylko deduplikacji, włączenia obydwu 
mechanizmów jednocześnie lub wyłączenie 
obydwu. Powyższe ustawienia muszą być 
konfigurowalne osobno dla poszczególnych 
maszyn wirtualnych 
 

10  

Konfiguracja 
klastrów na 
sprzęcie o różnej 
konfiguracji 

Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie 
klastrów składających się z węzłów różnego 
typu i o różnej konfiguracji (RAM, CPU, 
HDD, SSD, NVMe), a także zawierające 
komponenty sprzętowe różnej generacji (np. 
CPU różnych generacji)  

5  

Replikacja danych 
do chmur 
publicznych 
uznanych 
dostawców 

System posiada wbudowany mechanizm 
replikacji danych do chmury Amazon AWS, 
Microsoft Azure oraz Google GCP. 
 

3  

Udostępnianie 
zasobów pamięci 
masowej 

Rozwiązanie zapewnia możliwość 
udostępniania pamięci masowej jako LUN-y 
iSCSI, zarówno do maszyn wirtualnych 
uruchomionych na zasobach rozwiązania, jak 
do zewnętrznych serwerów fizycznych bez 
wirtualizacji. 
 

5  
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zarządzanie 
serwerem 

serwery oprócz możliwości zarządzania przez 
port EThernet posiadają port usb z przodu lub 
tyłu obudowy serwera, który umożliwia 
monitoring podstawowych parametrów 
serwera za z poziomu smartfona lub tableta z 
systemem Android  z zainstalowaną aplikacją 
producenta serwera 

2  

Suma punktów za funkcje dodatkowe (należy zsumować 
punkty za realizację funkcji dodatkowych oznaczone jako 
“TAK”) 

 

UWAGA: W przypadku braku określenia czy system realizuje określoną w tabeli funkcję (przez             
wpisanie do kolumny nr 4 tabeli “funkcje dodatkowe” TAK lub NIE, Zamawiający przyjmie odpowiedź              
NIE -  z punktacją 0 pkt.  
 
 
IV. Kryterium oceny ofert -Termin realizacji (wdrożenia): 
 

1) do 40 dni od daty podpisania umowy ale nie później niż 30.11.2020 r.  
- prosze określić ilość dni ……………….. 

lub  

2) powyżej 40 dni od daty podpisania umowy ale nie później niż 30.11.2020 r. (należy określić 
ilość dni w formularzu ofertowym) 

 
- prosze określić ilość dni ……………….. 

Uwaga: w przypadku braku wskazania ilości dni, Zamawiający przyjmie “powyżej 40 dni od daty 
podpisania umowy ale nie później niż 30.11.2020 r.”  z punktacją 0 
 
V.   Oświadczam, że: 

1. akceptuję Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, w tym warunki i termin              
płatności w nim określone, zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej             
zastrzeżeń, w pełni akceptuję jej warunki oraz zdobyłem konieczne informacje do           
przygotowania oferty. 

2. jestem/nie jestem1 płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer          
NIP:............................................. 

3. jestem/nie jestem1 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów        
Gospodarczych; numer identyfikacji REGON .............................................................. 

4. zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy, zgodnie z            
Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w wyznaczonym przez           
Zamawiającego miejscu i terminie. 

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6. Wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie2 prowadził do powstania u Zamawiającego            

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:           
…….…………………………………..... 

(w przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u           
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i           
usług, należy wskazać w niniejszej ofercie: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których            
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego,          
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wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________         
zł netto (słownie złotych: _______________________________________________________). 

(Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

a) o wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
b) o mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11                  

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
c) o importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez             

Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.) 

7. Jestem/ nie jestem  małym/średnim przedsiębiorcą  
 
(Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 t.j. z               
dnia 2016.11.10) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i           
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe             
przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub             
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa:          
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które          
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna                
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.).informacja potrzebna jest do celów           
statystycznych 

8. Wskazuję/emy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:            
…............................................................................................................................................ 
(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu)  

9. Zastrzegam sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
nieudostępniania innym uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających się na 
ofertę a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wymienionych stron oferty o numerach 
..................……………………….... Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z 
następujących powodów: ....................................................................... 

10. Zakres prac powierzony podwykonawcom:  
Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi/niżej wskazane prace 
zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom[1]: 

Zakres powierzonych prac  oraz nazwa podwykonawcy: 
.............................................................................................................................................................. 

Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy:  
................................................................. 

podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną 
Data : ............................................. 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2  Właściwe zaznaczyć 
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