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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO
Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 000
EURO

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH ZESTAWÓW
SERWEROWYCH ORAZ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE
DLA MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII
ROZWOJU

Zatwierdzam
Jolanta Urbanowska
DYREKTOR
Miejskiej Pracowni Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju,
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
WARSZAWA, 2017 rok
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1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Stołeczne Warszawa - Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii
Rozwoju
Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa
tel:(+48) 22 656 67 18
e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl
strona internetowa: www.pracownia-warszawy.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych zestawów serwerowych oraz
licencji na oprogramowanie (zwanych dalej „sprzętem i oprogramowaniem”) dla Miejskiej
Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.4.Przedmiot zamówienia określają:
Załącznik nr 1– Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 8. – Wzór Umowy.
UWAGA: Wskazane w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ: znaki towarowe,
patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia –
odnoszą się do opisu infrastruktury teleinformatycznej funkcjonującej w ramach
dotychczasowej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.
2.4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 48822000-6 - Serwery komputerowe;
CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
2.5. Oferowany sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający dopuszcza
urządzenia dostarczone przez autoryzowany kanał producenta na terenie krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że urządzenia będą spełniały wszystkie normy i
przepisy wymagane na terenie Polski oraz są dedykowane na rynek polski, a także jest
zagwarantowana obsługa serwisowa w języku polskim i muszą pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta na rynek polski.
2.6. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do
siedziby Zamawiającego – Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju,
Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, p. XIII.
2.7.Prawidłowe Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone podpisanym przez obie strony
protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
2.8. Warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
2.9. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji zgodnie z warunkami
określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), oraz we wzorze
umowy - (Załącznik nr 8 do SIWZ).
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
z zastrzeżeniem pkt 14.1 (b) SIWZ. Termin realizacji umowy jest punktowany i stanowi kryterium
oceny ofert.
4. WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ.
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Zamawiający nie określa takich wymagań.
5. ZAMÓWIENIA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp a
także spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 b ustawy Pzp dotyczące:
6.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: warunek doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie serwerów
oraz oprogramowania o wartości zamówienia min. 200 000,00 zł brutto każde.
6.3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
6.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.5 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne
zobowiązanie podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 9 do SIWZ).
6.6.Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, metodą
spełnia/nie spełnia.
6.7.O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć:
7.1.1 aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE stanowiące potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy oświadczenie
składają wspólnie);
7.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr
3 do SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy (3) miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli
Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości
uzyskania poświadczenia.
7.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
następujące dokumenty:
7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy
z Wykonawców);
7.2.2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w formie
oświadczenia – załącznik nr 6 do SIWZ;
7.2.3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt 7.2.1.
7.3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
7.3.1. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo
do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7.3.2. opis parametrów techniczno–użytkowych oferowanego sprzętu i oprogramowania –
załącznik nr 7 do SIWZ.
7.4.Dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz
z tłumaczeniem na język polski.
7.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.5.1. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie (dokumenty) wymienione w pkt 7.1. SIWZ powinny być złożone
w imieniu wszystkich Wykonawców;
b) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. – 7.2.2. powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę.
7.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.
7.5.3. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
7.5.4. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
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7.5.5.Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostaje wybrana, przed podpisaniem
umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę.
7.5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.6. UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu OŚWIADCZENIE o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki
cywilnej.
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA Z WYKONAWCAMI.
8.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie tego postępowania
Wykonawcy przekazują pisemnie, bądź e-mailem na adres: zamowienia@pracowniawarszawy.pl
8.2.Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie
prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie bądź e-mailem.
8.3.Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda
ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju,
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem:
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowych zestawów
serwerowych oraz licencji na oprogramowanie dla Miejskiej Pracowni Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju
(znak spawy: MP.3052.06.2017.SZP).
8.5. W przypadku przekazania korespondencji drogą elektroniczną na adres e-mail:
zamowienia@pracownia-warszawy.pl należy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków
składających się na ofertę Wykonawcy:
e-mail: zamowienia@pracownia-warszawy.pl
8.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych – Mariusz A. Przeklasa – tel. 22 656 67 20,
- w sprawach proceduralnych – Ewelina Borowik – tel. 22 656 67 19,
od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500.
8.8. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ:
8.8.1. Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż 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.
8.8.2. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 8.8.1. lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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8.8.3. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
8.8.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania
ofert, zmienić SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego i będzie wiążąca.
8.8.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.3.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do
postępowania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
11.4.Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem
maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej.
11.5. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
11.6. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty
należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ.
11.7. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone w
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11.8. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
11.9. Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem.
11.10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11.11.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. Powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Miejska Pracownia Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Znak sprawy: MP.3052.06.2017.SZP

OFERTA
Zakup i dostawa fabrycznie nowych zestawów serwerowych oraz licencji na oprogramowanie
dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Nie otwierać przed: 02.11.2017 r. godz. 11:30
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11.12.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.
11.13. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem
„zmiana/wycofanie”, zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany
dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta.
11.14. 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 udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone napisem: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać
również w załączniku nr 2 - Formularz oferty.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, piętro
XIII, pok. 1321, w terminie do dnia 02.11.2017 r. do godziny 11:00.
12.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana – dzień, godzina – oraz otrzyma kolejny numer.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2017 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pok.
nr 1321, adres: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro XIII.
12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.5.Otwierając oferty, Zamawiający poda:
a) nazwy i adresy Wykonawców,
b) ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania).
12.6.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek,
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SIWZ.
13.2. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego
realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, wszystkie pochodne w tym materiały,
roboczogodzina, opłaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, opusty itp.
13.3. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji
przez okres realizacji zamówienia.
13.4. Cena ofert musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
13.5. Wykonawca podaje cenę ofert w załączniku nr 2 - Formularz oferty.
13.6. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
13.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.8. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą:
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12.8.1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich
(PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
13.9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał na fakturze Vat jako
nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48481, natomiast jako odbiorcę (płatnika): Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego
i Strategii Rozwoju, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
14.1. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
a) Kryterium I: Cena – „C”: 60 pkt – waga 60%
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium I wynosi 60 punktów,
obliczona wg poniższego wzoru:
C= C(min)/C(b)X 60
Gdzie c- liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”
C(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C (b)- cena badanej oferty
60- oznacza wagę kryterium
Ocena każdej oferty w kryterium I zostanie dokonana na podstawie łącznej ceny oferty
brutto podanej w formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).
b) Kryterium II: Termin dostawy – „T”: 40 pkt- waga 40%
30 pkt - termin dostawy wynoszący 30 dni kalendarzowych,
1 pkt dodatkowo za każdy dzień terminu krótszego niż 30 dni kalendarzowych - przy czym
Wykonawca może uzyskać dodatkowo maksymalnie 10 punktów, tj. w przypadku terminu
realizacji krótszego niż 20 dni Wykonawca otrzyma w kryterium II i tak 40 punktów.
Zamawiający wymaga, aby termin realizacji dostawy sprzętu wynosił maksymalnie 30 dni
kalendarzowych.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji umowy dłuższy niż 30 dni
kalendarzowych, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.
14.2. Ocena ofert dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = C + T
14.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów
14.5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają identyczną sumaryczną liczbę punktów, za
najkorzystniejszą spośród tych ofert zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
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17. WZÓR UMOWY
Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
19. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zmawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany sprzętu lub oprogramowania na inny o parametrach
nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte
w SIWZ – w sytuacji wycofania sprzętu z produkcji przez producenta i braku jego dostępności na
rynku. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ww. sytuacji.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 – Informacja o grupie kapitałowej
Załącznik nr 7 – Parametry techniczno – użytkowe oferowanego sprzętu
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych
zestawów serwerowych oraz licencji na oprogramowanie.
1. Zestaw serwerowy składający się z: Serwer IBM System x3650 M5 (2 x 8-Core Intel
Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 20MB cache, 16 x 16GB DDR4 2400MHz RDIMM, 24 x IBM
600 GB SAS 12G 10k 2,5 Hot Plug, 1 x Kontroler ServeRAID M5200 Raid 5 1GB cache
+ Flash backup, 2 x zasilacz nadmiarowy 750W Hot Plug) wraz z szafą serwerową
Linkbasic Stojąca Rack 19'' 42U (NCI42-810-KLA-C), przełącznikiem zarządzalnym
Hewlett-Packard 1920S 48G (JL382A) oraz zasilaczem awaryjnym UPS APC SmartUPS 3000VA LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2U) – lub równoważne: (1 szt.)
2. Zestaw serwerowy składający się z: Serwer IBM System x3650 M5 (2 x 8-Core Intel
Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 20MB cache, 16 x 16GB DDR4 2400MHz RDIMM, 24 x IBM
600 GB SAS 12G 10k 2,5 Hot Plug, 1 x Kontroler ServeRAID M5200 Raid 5 1GB cache
+ Flash backup, 2 x zasilacz nadmiarowy 750W Hot Plug) wraz z przełącznikiem
zarządzalnym Hewlett-Packard 1920S 48G (JL382A) oraz zasilaczem awaryjnym UPS
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2U) – lub równoważne:
(1 szt.)
3. Licencja na oprogramowanie Windows Server Datacenter Core Sngl
License/SoftwareAssurancePack OLP 16Licenses NoLevel CoreLic Qualified (pakiet
dla 16 rdzeni) – lub równoważne: (2 szt.)
4. Licencja na oprogramowanie VMware vSphere Standard for 1 processor +
Standardowa pomoc na 1 rok - VS6-STD-G-SSS-C – lub równoważne: (4 szt.)
I. Warunki równoważności na dostarczane oprogramowanie oraz urządzenia
Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy
z przedmiotem zamówienia, jeżeli będzie ono zawierało funkcjonalności co najmniej tożsame
lub lepsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej
funkcjonalności i będzie kompatybilne w 100% z oprogramowaniem oraz urządzeniami
posiadanym przez Zamawiającego, o których mowa w niniejszym opisie przedmiotu
zamówienia. W przypadku zaproponowania wersji równoważnej Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty opis i dane techniczne zaproponowanego rozwiązania umożliwiające
porównanie go ze wszystkimi parametrami wymaganymi niniejszym opisem przedmiotu
zamówienia w tym zgodność posiadanego oprogramowania oraz urządzeń z zaproponowanym
rozwiązaniem. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania
funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego rozwiązania równoważnego
poprzez analizę jego możliwości. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww.
uprawnienia wykonawca jest zobowiązany w terminie 1 dnia od dnia otrzymania od
Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania
dostarczyć to rozwiązanie do siedziby Zamawiającego.
1. Zestaw serwerowy składający się: Serwer IBM System x3650 M5 (2 x 8-Core Intel Xeon
E5-2620v4 2.1 GHz 20MB cache, 16 x 16GB DDR4 2400MHz RDIMM, 24 x IBM 600 GB SAS
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12G 10k 2,5 Hot Plug, 1 x Kontroler ServeRAID M5200 Raid 5 1GB cache + Flash backup,
2 x zasilacz nadmiarowy 750W Hot Plug) wraz z szafą serwerową Linkbasic Stojąca Rack
19'' 42U (NCI42-810-KLA-C), przełącznikiem zarządzalnym Hewlett-Packard 1920S 48G
(JL382A) oraz zasilaczem awaryjnym UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V
(SMT3000RMI2U) – lub równoważne o następujących minimalnych parametrach:
Nazwa elementu, parametru lub
cechy
Obudowa serwera

Procesor serwera

Liczba procesorów serwera

Płyta główna serwera

Pamięć operacyjna serwera

Opis wymagań
Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z
szynami do wysuwania serwera z szafy.
Architektura x86, wynik wydajności procesora instalowanego w
oferowanym serwerze powinien osiągać co najmniej 717
punktów SPECint2006 Rate Results -- Results, opublikowanych
przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji
dwuprocesorowej i z zainstalowaną pamięcią RAM o
pojemności 256GB w postaci 16 modułów po 16GB każdy.
Obsługa minimum dwóch procesorów.
Min. 2
Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach,
wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością
zainstalowania co najmniej dwóch procesorów wykonujących
64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo
Intel Xeon).
Możliwości techniczne:
- min. 24 fizyczne gniazda na moduły pamięci RAM
- obsługiwana pojemność pamięci co najmniej 1,5TB
- pamięć pracująca z taktowaniem 2400MHz przy
pojemności zainstalowanej pamięci RAM co najmniej 512GB
w modułach RDIMM, w obsadzeniu po 2 moduły na kanał
oraz przy pojemności zainstalowanej pamięci 1TB w
modułach LR-DIMM przy obsadzeniu pod 2 moduły na
kanał. Przy pojemności pamięci zainstalowanej, wynoszącej
co najmniej 768GB w modułach RDIMM, obsadzonych po 3
moduły na kanał pamięci, taktowanie pamięci RAM nie może
być niższe niż 1866MHz.
- przy zainstalowanej pamięci RAM o pojemności 1,5TB
częstotliwość taktowania pamięci RAM nie mniejsza niż
2133MHz
Zainstalowane:
Minimum 256GB w modułach po 16GB RDIMM, pamięć
musi pracować z częstotliwością co najmniej 2400MHz.
 wszystkie moduły pamięci muszą pochodzić od producenta
serwera i muszą być oznaczone kodem produktu
producenta serwera
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Zabezpieczenie pamięci serwera
Procesor Graficzny serwera

Dyski serwera

Kontroler dyskowy serwera

Zasilacze serwera

Interfejsy sieciowe serwera

Sloty I/O serwera

Dodatkowe porty serwera
Chłodzenie serwera

Zarządzanie serwera

każdy moduł pamięci RAM musi mieć zaprogramowaną
unikalną sygnaturę, pozwalającą serwerowi na jednoznaczne
stwierdzenie, czy dany moduł jest kwalifikowany i wspierany
przez producenta serwera
ECC, Chipkill, memory mirroring oraz memory rank sparing.
Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci
osiągająca rozdzielczość 1600x1200 przy 75 Hz i 16 M
kolorów.
Port video DB-15 z tyłu obudowy.
Zainstalowane dyski: co najmniej 24 dyski po co najmniej
600GB każdy. Dyski z interfejsami SAS 12Gbps, o prędkości
obrotowej 10k rpm.
Możliwości rozbudowy do 28 dysków 2,5” SAS 12Gbps
wewnątrz obudowy serwera.
Zainstalowany kontroler 12 Gb SAS/SATA z obsługą RAID 0, 1,
10, 5 i 50 z możliwością rozbudowy do RAID 6 i 60. Kontroler
musi mieć co najmniej 8 portów fizycznych SAS, z możliwością
podłączenia zarówno urządzeń SAS jak i SATA i obsługą co
najmniej 240 urządzeń. Kontroler musi być wyposażony w co
najmniej 1GB pamięci cache, zrealizowanej w technologii
Flash.
Możliwość instalacji minimum 3 kontrolerów RAID w jednym
serwerze.
Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy nie
przekraczającej 750 W na każdy z zasilaczy (200-240V) klasy
Platinum. Całkowity pobór mocy przez serwer w maksymalnej
możliwej konfiguracji, nie może przekraczać 1015VA zgodnie z
ogólnodostępną w chwili składania oferty dokumentacją
producenta serwera.
Zintegrowane na płycie 4 porty RJ-45 Gigabit Ethernet
1000BASE-T.
Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla
karty zarządzającej.
Dostępne sumarycznie 9 slotów PCI-Express, łącznie ze slotem
zajętym przez kontroler dyskowy.
• z przodu obudowy: 1x USB 2.0,
• z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x DB-15 video,
• Wewnątrz obudowy: 1x USB 2.0 oraz gniazdo na kartę SD
lub możliwość rozbudowy o takie gniazdo.
Dwie strefy chłodzenia, dla wentylatorów dostępna redundancja
minimum N+1.
Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu
operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania
zgodny ze standardem IPMI 2.0, SNMP i CIM umożliwiający:
zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez
12
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Funkcje zabezpieczeń serwera
Urządzenia hot swap serwera
Obsługa serwera

Diagnostyka serwera

Systemy operacyjne serwera

Waga serwera
Gwarancja serwera

połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki
internetowej,
autentykację użytkowników przy pomocy bezpiecznego
połączenia z serwerem LDAP (Lightwieght Directory Access
Protocol),
monitoring oraz zarządzanie mocą i jej zużyciem.
Kontroler zdalnego zarządzania wspierający DNS (Domain
Name System) oraz DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)
Funkcjonalność przewidywania awarii poprzez monitoring
odchyleń od normy działania komponentów takich jak:
procesory, pamięć, VRM, dyski, zasilacze i wentylatory.
Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM (Trusted
Platform Modules) 1.2 i 2.0 (do wyboru w UEFI)
Możliwość dodania zamykanego na klucz panelu przedniego
serwera.
Co najmniej dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory
Możliwość wymiany procesora, pamięci RAM i kart PCIe bez
użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych.
Serwer powinien udostępniać na przednim panelu informacje
diagnostyczną co najmniej w postaci diod, sygnalizujących
poprawna prace i awarię serwera, a także co najmniej
sygnalizację wadliwego komponentu przy pomocy diody
świecącej na płycie głównej.
Monitorowanie procesorów, regulatorów napięcia, pamięci
RAM, podsystemu składowania danych (dysków SSD i HDD,
NVMe, M.2 i kart flash), wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów
RAID oraz temperatury wewnątrz serwera i temperatury
komponentów w celu proaktywnego przewidywania możliwości
wystąpienia
awarii.
System
monitorowania
musi
współpracować z VMware vCenter oraz Microsoft System
Center co najmniej w zakresie przekazywania do tych
systemów alarmów.
Serwer musi wspierać co najmniej następujące systemy
operacyjne: Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012
oraz 2012 R2, 2016, Red Hat Enterprise Linux 6 oraz co
najmniej 7.3, SUSE Linux Enterprise Server 11 oraz 12 SP2,
VMware vSphere (ESXi) 5.5, 6.0 i 6.5.
W maksymalnej możliwej konfiguracji, całkowita masa serwera
nie może przekraczać 34 kg.
36 miesięcy gwarancji producenta. Obsługa zgłoszeń co
najmniej 8h na dobę, 5 dni w tygodniu, z dostawą części
wymienialnych przez użytkownika nie później niż następnego
13
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Wysokość przełącznika
Szerokość przełącznika
Głębokość przełącznika
Waga przełącznika
Kolor przełącznika
Przeznaczenie przełącznika
Prędkość magistrali przełącznika
Przepustowość przełącznika
Pamięć przełącznika
Rozmiar tablicy adresów MAC
przełącznika
Gniazda sieciowe przełącznika
Zasilanie przełącznika

Zastosowane technologie
przełącznika

Standardy przełącznika

dnia roboczego oraz z przyjazdem technika z częściami
niewymienialnymi przez użytkownika następnego dnia
roboczego.
W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla
wszystkich komponentów wymienionych w punkcie
Diagnostyka, wymagane jest rozszerzenie poziomu gwarancji
do 36 miesięcy 24/7/365 z gwarantowanym czasem naprawy w
12h oraz zainstalowania dodatkowego dla każdej lokalizacji
systemu monitoringu (na dedykowanym serwerze o
parametrach rekomendowanych przez producenta
oprogramowania monitorującego). Serwer musi umożliwiać
ciągłą pracę w temperaturze otoczenia nie niższej niż 40 stopni
Celsjusza, bez utraty gwarancji.
43.9
442.5
246.1
3310
Czarny
Rack 1U
104 Gbps
77.3 mpps
256 MB SDRAM
16000
4x SFP
48x 10/100/1000
120 - 230 V AC
Sieciowe
Wewnętrzne
IEE802.3ab
IEEE 802.3ad
IEEE802.1d
IEEE802.1p
IEEE802.1Q
IEEE802.1s
IEEE802.1w
IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3x
Jumbo Frame
IEEE 802.1d
IEEE 802.1p
IEEE 802.1q
IEEE 802.1s
14
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Warstwa przełączania przełącznika
Metoda przekazywania
przełącznika

Zarządzanie przełącznika

Kolor szafy
Rodzaj szafy
Przeznaczenie szafy
Maksymalna ładowność [kg] szafy
Wysokość montażowa szafy
Drzwi przednie szafy

Drzwi tylne szafy

Osłony boczne szafy
Wysokość [mm] szafy
Szerokość [mm] szafy
Głębokość [mm] szafy
Waga szafy

Załączone wyposażenie szafy

IEEE 802.1w
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3x
3
Store and forward
ACL - Access Control List
HTTP
HTTPS
RMON 1
RMON 2
RMON 3
RMON 9
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
Czarny
Stojąca
19 cali
1000
42U
Perforowane
Stalowe
Zamykane na zamek
Dwuskrzydłowe
Perforowane
Stalowe
Uchylne
Zamykane na zamek
Demontowalne
2032
800
1000
powyżej 91kg
2 pionowe organizery kabli
2 zamki
3 półki
4 kółka
4 nóżki
4 wentylatory
listwa zasilająca
15
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Wysokość [cm] zasilacza
Szerokość [cm] zasilacza
Głębokość [cm] zasilacza
Waga [kg] zasilacza
Moc [W] zasilacza
Moc pozorna [VA] zasilacza
Napięcie wejściowe [V] zasilacza
Napięcie wyjściowe [V] zasilacza
Kształt napięcia wyjściowego
zasilacza
Czas podtrzymania zasilacza
Czas przełączania zasilacza
Średni czas ładowania zasilacza
Architektura zasilacza
Obudowa zasilacza
Zabezpieczenia zasilacza
Zimny start zasilacza
Liczba gniazd IEC 320 C13
zasilacza
Gniazda pozostałe zasilacza
Gniazda zabezpieczające linie
danych zasilacza
Złącza komunikacyjne zasilacza

Załączone wyposażenie zasilacza

8.6
48
68.3
44.28
2700
3000
230
230
Pełna sinusoida
4 minuty dla 2500 W
4 - 8 ms
3h
Line-interactive
Rack 2U
Przepięciowe
tak
8
1x IEC320 C19
Brak
1x USB
SmartSlot
Płyta CD z oprogramowaniem
Przewód RS-232
Przewód USB
Wsporniki montażowe

W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów
wymienionych w punkcie Diagnostyka, wymagane jest rozszerzenie poziomu gwarancji do 36
miesięcy 24/7/365 z gwarantowanym czasem naprawy w 12h oraz zainstalowania dodatkowego
dla każdej lokalizacji systemu monitoringu (na dedykowanym serwerze o parametrach
rekomendowanych przez producenta oprogramowania monitorującego). Serwer musi
umożliwiać ciągłą pracę w temperaturze otoczenia nie niższej niż 40 stopni Celsjusza, bez
utraty gwarancji.
2. Zestaw serwerowy składający się: Serwer IBM System x3650 M5 (2 x 8-Core Intel Xeon
E5-2620v4 2.1 GHz 20MB cache, 16 x 16GB DDR4 2400MHz RDIMM, 24 x IBM 600 GB SAS
12G 10k 2,5 Hot Plug, 1 x Kontroler ServeRAID M5200 Raid 5 1GB cache + Flash backup,
2 x zasilacz nadmiarowy 750W Hot Plug) wraz z przełącznikiem zarządzalnym HewlettPackard 1920S 48G (JL382A) oraz zasilaczem awaryjnym UPS APC Smart-UPS 3000VA
LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2U) – lub równoważne o następujących minimalnych
parametrach:
16
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Nazwa elementu, parametru lub
cechy
Obudowa serwera

Procesor serwera

Liczba procesorów serwera

Płyta główna serwera

Pamięć operacyjna serwera

Opis wymagań
Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U,
z szynami do wysuwania serwera z szafy
Architektura x86, wynik wydajności procesora instalowanego
w oferowanym serwerze powinien osiągać co najmniej 717
punktów SPECint2006 Rate Results -- Results,
opublikowanych przez SPEC.org (www.spec.org) dla
konfiguracji dwuprocesorowej i z zainstalowaną pamięcią
RAM o pojemności 256GB w postaci 16 modułów po 16GB
każdy.
Obsługa minimum dwóch procesorów.
Min. 2
Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach,
wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością
zainstalowania co najmniej dwóch procesorów
wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np.
AMD Opteron albo Intel Xeon)
Możliwości techniczne:
- min. 24 fizyczne gniazda na moduły pamięci RAM
- obsługiwana pojemność pamięci co najmniej 1,5TB
- pamięć pracująca z taktowaniem 2400MHz przy
pojemności zainstalowanej pamięci RAM co najmniej 512GB
w modułach RDIMM, w obsadzeniu po 2 moduły na kanał
oraz przy pojemności zainstalowanej pamięci 1TB w
modułach LR-DIMM przy obsadzeniu pod 2 moduły na
kanał. Przy pojemności pamięci zainstalowanej, wynoszącej
co najmniej 768GB w modułach RDIMM, obsadzonych po 3
moduły na kanał pamięci, taktowanie pamięci RAM nie może
być niższe niż 1866MHz.
- przy zainstalowanej pamięci RAM o pojemności 1,5TB
częstotliwość taktowania pamięci RAM nie mniejsza niż
2133MHz
Zainstalowane:
Minimum 256GB w modułach po 16GB RDIMM, pamięć
musi pracować z częstotliwością co najmniej 2400MHz.
 wszystkie moduły pamięci muszą pochodzić od producenta
serwera i muszą być oznaczone kodem produktu producenta
serwera
każdy moduł pamięci RAM musi mieć zaprogramowaną
unikalną sygnaturę, pozwalającą serwerowi na
jednoznaczne stwierdzenie, czy dany moduł jest
kwalifikowany i wspierany przez producenta serwera
17
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Zabezpieczenie pamięci serwera
Procesor Graficzny serwera

Dyski serwera

Kontroler dyskowy serwera

Zasilacze serwera

Interfejsy sieciowe serwera

Sloty I/O serwera

Dodatkowe porty serwera
Chłodzenie serwera

Zarządzanie serwera

ECC, Chipkill, memory mirroring oraz memory rank sparing.
Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci
osiągająca rozdzielczość 1600x1200 przy 75 Hz i 16 M
kolorów.
Port video DB-15 z tyłu obudowy.
Zainstalowane dyski: co najmniej 24 dyski po co najmniej
600GB każdy. Dyski z interfejsami SAS 12Gbps, o prędkości
obrotowej 10k rpm.
Możliwości rozbudowy do 28 dysków 2,5” SAS 12Gbps
wewnątrz obudowy serwera.
Zainstalowany kontroler 12 Gb SAS/SATA z obsługą RAID
0, 1, 10, 5 i 50 z możliwością rozbudowy do RAID 6 i 60.
Kontroler musi mieć co najmniej 8 portów fizycznych SAS, z
możliwością podłączenia zarówno urządzeń SAS jak i SATA
i obsługą co najmniej 240 urządzeń. Kontroler musi być
wyposażony w co najmniej 1GB pamięci cache,
zrealizowanej w technologii Flash.
Możliwość instalacji minimum 3 kontrolerów RAID w jednym
serwerze.
Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy nie
przekraczającej 750 W na każdy z zasilaczy (200-240V)
klasy Platinum. Całkowity pobór mocy przez serwer w
maksymalnej możliwej konfiguracji, nie może przekraczać
1015VA zgodnie z ogólnodostępną w chwili składania oferty
dokumentacją producenta serwera.
Zintegrowane na płycie 4 porty RJ-45 Gigabit Ethernet
1000BASE-T.
Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla
karty zarządzającej.
Dostępne sumarycznie 9 slotów PCI-Express, łącznie ze
slotem zajętym przez kontroler dyskowy.
• z przodu obudowy: 1x USB 2.0,
• z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x DB-15 video,
• Wewnątrz obudowy: 1x USB 2.0 oraz gniazdo na kartę
SD lub możliwość rozbudowy o takie gniazdo.
Dwie strefy chłodzenia, dla wentylatorów dostępna
redundancja minimum N+1.
Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od
systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego
zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0, SNMP i CIM
umożliwiający:
zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem
poprzez połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki
internetowej,
autentykację użytkowników przy pomocy bezpiecznego
18
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Funkcje zabezpieczeń serwera
Urządzenia hot swap serwera
Obsługa serwera

Diagnostyka serwera

Systemy operacyjne serwera

Waga serwera

Gwarancja serwera

połączenia z serwerem LDAP (Lightwieght Directory Access
Protocol),
monitoring oraz zarządzanie mocą i jej zużyciem.
Kontroler zdalnego zarządzania wspierający DNS (Domain
Name System) oraz DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)
Funkcjonalność przewidywania awarii poprzez monitoring
odchyleń od normy działania komponentów takich jak:
procesory, pamięć, VRM, dyski, zasilacze i wentylatory.
Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM (Trusted
Platform Modules) 1.2 i 2.0 (do wyboru w UEFI)
Możliwość dodania zamykanego na klucz panelu przedniego
serwera.
Co najmniej dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory.
Możliwość wymiany procesora, pamięci RAM i kart PCIe bez
użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych.
Serwer powinien udostępniać na przednim panelu
informacje diagnostyczną co najmniej w postaci diod,
sygnalizujących poprawna prace i awarię serwera, a także
co najmniej sygnalizację wadliwego komponentu przy
pomocy diody świecącej na płycie głównej.
Monitorowanie procesorów, regulatorów napięcia, pamięci
RAM, podsystemu składowania danych (dysków SSD i HDD,
NVMe, M.2 i kart flash), wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów
RAID oraz temperatury wewnątrz serwera i temperatury
komponentów w celu proaktywnego przewidywania
możliwości wystąpienia awarii. System monitorowania musi
współpracować z VMware vCenter oraz Microsoft System
Center co najmniej w zakresie przekazywania do tych
systemów alarmów.
Serwer musi wspierać co najmniej następujące systemy
operacyjne: Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012
oraz 2012 R2, 2016, Red Hat Enterprise Linux 6 oraz co
najmniej 7.3, SUSE Linux Enterprise Server 11 oraz 12 SP2,
VMware vSphere (ESXi) 5.5, 6.0 i 6.5.
W maksymalnej możliwej konfiguracji, całkowita masa
serwera nie może przekraczać 34 kg.
36 miesięcy gwarancji producenta. Obsługa zgłoszeń co
najmniej 8h na dobę, 5 dni w tygodniu, z dostawą części
wymienialnych przez użytkownika nie później niż
następnego dnia roboczego oraz z przyjazdem technika z
częściami niewymienialnymi przez użytkownika następnego
dnia roboczego.
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Wysokość przełącznika
Szerokość przełącznika
Głębokość przełącznika
Waga przełącznika
Kolor przełącznika
Przeznaczenie przełącznika
Prędkość magistrali przełącznika
Przepustowość przełącznika
Pamięć przełącznika
Rozmiar tablicy adresów MAC
przełącznika
Gniazda sieciowe przełącznika
Zasilanie przełącznika

Zastosowane technologie
przełącznika

Standardy przełącznika

W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii
dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie
Diagnostyka, wymagane jest rozszerzenie poziomu
gwarancji do 36 miesięcy 24/7/365 z gwarantowanym
czasem naprawy w 12h oraz zainstalowania dodatkowego
dla każdej lokalizacji systemu monitoringu (na dedykowanym
serwerze o parametrach rekomendowanych przez
producenta oprogramowania monitorującego). Serwer musi
umożliwiać ciągłą pracę w temperaturze otoczenia nie
niższej niż 40 stopni Celsjusza, bez utraty gwarancji.
43.9
442.5
246.1
3310
Czarny
Rack 1U
104 Gbps
77.3 mpps
256 MB SDRAM
16000
4x SFP
48x 10/100/1000
120 - 230 V AC
Sieciowe
Wewnętrzne
IEE802.3ab
IEEE 802.3ad
IEEE802.1d
IEEE802.1p
IEEE802.1Q
IEEE802.1s
IEEE802.1w
IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3x
Jumbo Frame
IEEE 802.1d
IEEE 802.1p
IEEE 802.1q
IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab
20
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Warstwa przełączania przełącznika

IEEE 802.3ad
IEEE 802.3x
3

Metoda przekazywania przełącznika

Store and forward

Zarządzanie przełącznika

Wysokość [cm] zasilacza
Szerokość [cm] zasilacza
Głębokość [cm] zasilacza
Waga [kg] zasilacza
Moc [W] zasilacza
Moc pozorna [VA] zasilacza
Napięcie wejściowe [V] zasilacza
Napięcie wyjściowe [V] zasilacza
Kształt napięcia wyjściowego
zasilacza
Czas podtrzymania zasilacza
Czas przełączania zasilacza
Średni czas ładowania zasilacza
Architektura zasilacza
Obudowa zasilacza
Zabezpieczenia zasilacza
Zimny start zasilacza
Liczba gniazd IEC 320 C13
zasilacza
Gniazda pozostałe zasilacza
Gniazda zabezpieczające linie
danych zasilacza
Złącza komunikacyjne zasilacza

Załączone wyposażenie zasilacza

ACL - Access Control List
HTTP
HTTPS
RMON 1
RMON 2
RMON 3
RMON 9
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
8.6
48
68.3
44.28
2700
3000
230
230
Pełna sinusoida
4 minuty dla 2500 W
4 - 8 ms
3h
Line-interactive
Rack 2U
Przepięciowe
tak
8
1x IEC320 C19
Brak
1x USB
SmartSlot
Płyta CD z oprogramowaniem
Przewód RS-232
Przewód USB
Wsporniki montażowe
21
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W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów
wymienionych w punkcie Diagnostyka, wymagane jest rozszerzenie poziomu gwarancji do 36
miesięcy 24/7/365 z gwarantowanym czasem naprawy w 12h oraz zainstalowania dodatkowego
dla każdej lokalizacji systemu monitoringu (na dedykowanym serwerze o parametrach
rekomendowanych przez producenta oprogramowania monitorującego). Serwer musi
umożliwiać ciągłą pracę w temperaturze otoczenia nie niższej niż 40 stopni Celsjusza, bez
utraty gwarancji.
3. Licencja na oprogramowanie Windows Server Datacenter Core Sngl
License/SoftwareAssurancePack OLP 16Licenses NoLevel CoreLic Qualified (pakiet dla
16 rdzeni) – lub równoważne o następujących minimalnych parametrach:
➢ Licencje wieczyste muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami i stacjami
roboczymi (np. w przypadku wymiany lub uszkodzenia sprzętu).
➢ Licencje muszą pozwalać na sublicencjonowanie dla jednostek stowarzyszonych.
➢ Z uwagi na szeroki zakres funkcjonalny wdrożenia planowanego na bazie zamawianego
oprogramowania oraz konieczności minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem,
szkoleniami i eksploatacją systemów, Zamawiający wymaga oferty zawierającej Produkty
umożliwiające wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji,
uaktualniania, aktywacji, zarządzania, monitorowania i wsparcia technicznego.
➢ Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zakupionego
oprogramowania z licencjami wieczystymi i korzystania z kopii zamiennych (możliwość instalacji
oprogramowania na wielu urządzeniach przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu),
z prawem do:
▪ wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji,
▪ tworzenia kopii zapasowych,
▪ masowej aktywacji oprogramowania przy użyciu jednego klucza aktywacyjnego dla
danego typu oprogramowania.
➢ Wraz z ofertą Wykonawca udostępni dokument Producenta opisujący zasady licencjonowania i
świadczenia usług udzielane standardowo do oferowanego oprogramowania, nie gorsze od
wymogów zawartych w SIWZ.
➢ Wykonawca zapewni dostęp do spersonalizowanej strony Producenta ze zdefiniowanym
Kontem Zakupowym dla Zamawiającego pozwalającym upoważnionym osobom ze strony
Zamawiającego na:
▪ Pobieranie zakupionego oprogramowania,
▪ Sprawdzanie liczby aktywnych licencji w wykazie zakupionych produktów.
➢ Konto Zakupowe Zamawiającego musi pozwalać na tworzenie niezależnie zarządzanych
subkont dla jednostek Zamawiającego, z nadawaniem odpowiednich uprawnień wskazanym
przedstawicielom tych jednostek.
➢ Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na Koncie Zakupowym oraz dostępu do Produktów
w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca po podpisaniu umowy.
➢ Po dziewięćdziesięciu (90) dniach od zakończenia okresu trwania umowy, jeżeli Strony umowy
nie postanowią inaczej, Wykonawca zapewni wyłączenie konta na spersonalizowanej stronie
Zamawiającego i usunięcie jego danych.
➢ Wykonawca zapewni obronę Zamawiającego z tytułu roszczeń strony trzeciej o naruszenie
przez oferowany produkt prawa autorskiego w przypadku niezwłocznego powiadomienia
Wykonawcy o roszczeniu odszkodowawczym.
➢ W ramach wykonania zamówienia wykonawca zapewni warsztaty na temat oferowanych
produktów i sposobów ich eksploatacji w wymiarze minimum 16 roboczogodzin w zakresie:
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➢
➢
➢

➢

▪ Zasad instalacji i konfiguracji Produktów,
▪ Zasad bezpieczeństwa danych i systemów,
▪ Zasad licencjonowania i pól eksploatacji,
Konsultacje mają być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów z wymienionych
obszarów będących pracownikami producenta Produktów lub autoryzowanych przez
Producenta ośrodków szkoleniowych.
Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony z Wykonawcą w pierwszych dwóch
tygodniach trwania umowy.
Licencja przypisana do każdego rdzenia procesora fizycznego na serwerze. Licencja musi
uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym
i nielimitowanej liczbie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą
wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo musi pozwalać na uruchamianie
wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego w usłudze hostowanej platformy
producenta serwerowego systemu operacyjnego.
Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy:
▪ Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci
RAM w środowisku fizycznym.
▪ Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku
o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.
▪ Możliwość
budowania
klastrów
składających
się
z
64
węzłów,
z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych.
▪ Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi
serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć
Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia
pamięci.
▪ Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez
przerywania pracy.
▪ Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez
przerywania pracy.
▪ Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy
sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu
operacyjnego.
▪ Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów
niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę
procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
▪ Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
• pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
• umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających
użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie
wersje plików i folderów,
• umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,
• umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
▪ Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu
o ich zawartość.
▪ Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat
FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą
się bezpieczeństwem informacji.
▪ Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię
ASP.NET
▪ Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
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▪ Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony
połączeń internetowych i intranetowych.
▪ Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
• Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
• Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.
▪ Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,
▪ Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10
języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.
▪ Mechanizmy logowania w oparciu o:
• Login i hasło,
• Karty z certyfikatami (smartcard),
• Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł
TPM),
Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych
grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci,
centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do
wykorzystywania szyfrowanych danych..
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie
i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.
Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji
w dokumentach (Digital Rights Management).
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach.
Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania
dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających
dodatkowych licencji:
• Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,
• Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie
użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego
oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami
w sieci
(użytkownicy,
komputery,
drukarki,
udziały
sieciowe),
z możliwością wykorzystania następujących funkcji:
o Podłączenie do domeny w trybie offline - bez dostępnego połączenia
sieciowego z domeną,
o Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu
logowania użytkownika - na przykład typu certyfikatu użytego do
logowania,
o Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej
z mechanizmu kosza.
o Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych
użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS
i Windows 10.
Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio
skonfigurowanej stacji roboczej
Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:
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• Dystrybucję certyfikatów poprzez http,
• Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,
• Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,
• Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.5O9.
Szyfrowanie plików i folderów.
Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi
(IPSec).
Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia
obciążenia serwerów.
Serwis udostępniania stron WWW.
Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).
Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).
Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych
połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach
z systemem Windows.
Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000
aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie
pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy
serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.
Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:
• Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn
wirtualnych,
• Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych,
• Obsługi 4-KB sektorów dysków,
• Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych
pomiędzy węzłami klastra,
• Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego
funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie
kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API,
• Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do
pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode).
Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta
wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu
operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez
administratora, bez połączenia z siecią Internet.
Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).
Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie)
administracji przez skrypty.
Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz
WS-Management organizacji DMTF.
Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

4. Licencja na oprogramowanie VMware vSphere Standard for 1 processor + Standardowa
pomoc na 1 rok - VS6-STD-G-SSS-C – lub równoważne o następujących minimalnych
parametrach:
➢ Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez
dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.
➢ Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych
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na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym
stopniem konsolidacji sprzętowej.
Pojedynczy klaster może się skalować do 64 fizycznych hostów (serwerów) z
zainstalowaną warstwą wirtualizacji.
Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć
i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 576 logicznych wątków oraz do 12 TB
pamięci fizycznej RAM.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych 1-128 procesorowych.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku
maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.
Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury
o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta
platformy sprzętowej.
Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do
wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia
technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie
nie może odbywać się w trybie OEM.
Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows
Vista, Windows 2000, Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows
Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Oracle
Enterprise Linux, Debian GNU/Linux, CentOS, FreeBSD, Asianux, NeoKylin Linux,
CoreOS, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X.
Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn
wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego
współczynnika konsolidacji.
Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości
zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera
lub na macierzy.
Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami
wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna
powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub
wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual
appliance. Dostęp do konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki
internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5.
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania
zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci
RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i
wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku.
Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii
migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia
kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
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➢ Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
➢ Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać
możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
➢ Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy
wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych
maszyn. Mechanizm ten jest elementem składowym rozwiązania i nie wymaga
dodatkowej licencji na system operacyjny.
➢ Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego
tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm
ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz
zapewniać stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm musi zapewniać
możliwość wykonywania spójnych kopii zapasowych serwerów aplikacyjnych (Microsoft
SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server) oraz replikację
kopii zapasowych.
➢ Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w
obrębie klastra serwerów fizycznych.
➢ Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych
w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4
lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie.
➢ Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn
wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi. Mechanizm
powinien umożliwiać realizację co najmniej 2 takich procesów przenoszenia
jednocześnie.
➢ Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej
dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego
wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały
uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem
wirtualizacyjnym.
➢ Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia
wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub
niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były
bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem
wirtualizacyjnym. Mechanizm ten umożliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych
wyposażonych w minimum 2 wirtualne procesory.
➢ System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch)
umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć
maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej.
Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000
portów.
➢ Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego
dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia
ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.
➢ Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).
II. Wytyczne odnośnie gwarancji
a. Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji na prawidłowe, wolne od wad
i nieprzerwane działanie dostarczonego sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
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b. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje
się usuwać wszelkie awarie
i wady sprzętu bez dodatkowych opłat.
c. Odbiór sprzętu do naprawy i zwrot po naprawie lub wymianie zostaną dokonane na koszt
i ryzyko Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, w miejscu pracy urządzenia.
d. Czas rozpoczęcia naprawy wynosi maksymalnie 8 godzin roboczych od momentu przesłania
zgłoszenia pocztą elektroniczną do Wykonawcy.
e. W wypadku, gdy awarii nie można usunąć w ciągu 1 dnia roboczego Wykonawca dostarcza
sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych, spełniający te same
funkcje co urządzenie będące przedmiotem naprawy.
f. Czas naprawy maksymalnie 15 dni roboczych, w wypadku przekroczenia terminu Wykonawca
ma obowiązek wymienić urządzenie na nowe.
g. Przy 3 awarii tego samego urządzenia w okresie gwarancyjnym Zamawiającemu przysługuje
prawo bezpłatnej wymiany urządzenia na nowe.
Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy.
Zamawiający dopuszcza urządzenia dostarczone przez autoryzowany kanał producenta na terenie
krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że urządzenia będą spełniały wszystkie
normy i przepisy wymagane na terenie Polski oraz są dedykowane na rynek polski, a także jest
zagwarantowana obsługa serwisowa w języku polskim.
Dostarczone oprogramowanie równoważne musi umożliwić konfigurację środowiska wirtualizacyjnego
pozwalającą na utworzenie klastra wysokiej dostępności dla wszystkich serwerów posiadanych przez
Zamawiającego.
W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie równoważne nie będzie
właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub
spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego
u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym
działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona
niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego
Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

[
Miejska Pracownia Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
nazwa i adres ______________________________________________________________________*
(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jedynie jego dane)

adres korespondencyjny ______________________________________________________________*
telefon/faks _________________________________________________________________________
NIP _________________________________________ REGON ______________________________
osoba do kontaktu ___________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
(* - w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać kraj)

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę fabrycznie nowych
zestawów serwerowych oraz licencji na oprogramowanie dla Miejskiej Pracowni Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju – oferuję dostawę przedmiotu zamówienia, oświadczając, że
akceptuję wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Oferuję realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za:
Cena netto – _________________zł (słownie: _____________________________________ złotych)
VAT ( ____%) – _______________zł (słownie: _____________________________________ złotych)
Cena brutto** – ________________zł (słownie: _____________________________________ złotych)
**Cena brutto: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz
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z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie
pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.).
Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty.
Szczegółowa oferta przedstawia się następująco:
L.p.

1

2

3
2

Opis

Cena
jednost.
netto

Zakup i dostawa zestawu składającego się z:
serwera IBM System x3650 M5 (2 x 8-Core
Intel Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 20MB cache,
16 x 16GB DDR4 2400MHz RDIMM, 24 x IBM
600 GB SAS 12G 10k 2,5 Hot Plug, 1 x
Kontroler ServeRAID M5200 Raid 5 1GB
cache + Flash backup, 2 x zasilacz
nadmiarowy 750W Hot Plug) wraz z szafą
serwerową Linkbasic Stojąca Rack 19'' 42U
(NCI42-810-KLA-C), przełacznikiem
zarządzalnym Hewlett-Packard 1920S 48G
(JL382A) oraz zasilaczem awaryjnym UPS
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V
(SMT3000RMI2U) lub równoważne
Zakup i dostawa zestawu składającego się z:
serwera IBM System x3650 M5 (2 x 8-Core
Intel Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 20MB cache,
16 x 16GB DDR4 2400MHz RDIMM, 24 x IBM
600 GB SAS 12G 10k 2,5 Hot Plug, 1 x
Kontroler ServeRAID M5200 Raid 5 1GB
cache + Flash backup, 2 x zasilacz
nadmiarowy 750W Hot Plug) wraz z
przełacznikiem zarządzalnym Hewlett-Packard
1920S 48G (JL382A) oraz zasilaczem
awaryjnym UPS APC Smart-UPS 3000VA
LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2U) lub
równoważne
Zakup oraz dostawa licencji na
oprogramowanie Windows Server Datacenter
Core Sngl License/SoftwareAssurancePack
OLP 16Licenses NoLevel CoreLic Qualified
(pakiet dla 16 rdzeni) lub równoważne
Zakup oraz dostawa licencji na
oprogramowanie VMware vSphere Standard
for 1 processor + Standardowa pomoc na 1
rok - VS6-STD-G-SSS-C lub równoważne

Ilość
szt.

Wartość netto

Wartość brutto

1

1

2
4

1. Oferuję termin dostawy przedmiotu zamówienia: ________dni kalendarzowych – w/w termin
jest punktowany i stanowi kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt 14.1.(b) SIWZ.
2. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy
i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę
umowę zgodnie z tym wzorem, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

4. Oświadczam, że oferowany sprzęt oraz oprogramowanie spełniają wszystkie wymagania określone
w załączniku nr 1 do SIWZ.
30

MP.3052.06.2017.SZP
5. Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz § 6 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od
daty upływu terminu składania ofert.
7. Polegam/nie polegam na zasobach innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ***
8. Oświadczam, że wykonanie następujących części zamówienia powierzam podwykonawcom:
___________________________________________________________________________
(wypełnić, jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia)

________________________________________________
(Podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji wykonawcy)

___________________, dnia ________________2017r.

W załączeniu:
- Wykaz wykonanych dostaw (wg załącznika nr 3 do SIWZ),
- Oświadczenie o braku do podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4 do SIWZ),
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ),
- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego sprzętu,
- pełnomocnictwo***,
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego – (wg załącznika nr 9 do SIWZ)
- inne: _______________________________________________________________________
UWAGA
Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej
wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora.
***niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

Miejska Pracownia Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT,
ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ DOSTAWOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp.

Przedmiot dostaw

Całkowita
wartość
brutto
dostaw
(w zł)

Termin realizacji dostaw
Data
rozpoczęcia
(dd/mm/rrrr)

Nazwa Zleceniodawcy

Data
zakończenia
(dd/mm/rrrr)

RAZEM

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w niniejszym wykazie.
Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.

________________________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy
Miejska Pracownia Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykonawca:
__________________________________________________________________________________
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup i dostawa fabrycznie nowych zestawów serwerowych oraz licencji na oprogramowanie
dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

z

postępowania

na

podstawie

________________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ____ ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art, 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
__________________________________________________________________________________
*wypełnić, jeżeli dotyczy
________________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.
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Oświadczenie wykonawcy
Wykonawca:

DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA,
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

__________________________________________________________________________________
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ___________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
___________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

___________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca:
__________________________________________________________________________________
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup i dostawa fabrycznie nowych zestawów serwerowych oraz licencji na oprogramowanie
dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
pkt 6 SIWZ.
___________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 6 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
_________________________________________________________________________________
w następującym zakresie: ____________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
___________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

___________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy
Miejska Pracownia Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa

I N F OR M A C JA

O GR U P IE K A PIT A Ł O WE J

INFORMACJA
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zakup i dostawa fabrycznie nowych zestawów serwerowych oraz oprogramowania dla Miejskiej
Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy
________________________________________________________________________________
(nazwa i siedziba wykonawcy)
oświadczam, że:
1) *nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
2) *należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w skład której wchodzą następujące podmioty:
1. ________________________________________________________________
(nazwa podmiotu, siedziba)
*) niepotrzebne skreślić
___________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.

UWAGA: niniejszą „Informację" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub
wspólników spółki cywilnej.
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Załącznik nr 7 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO SPRZĘTU
STANOWIĄCEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejszym oferuję dostawę _____________________________________________________
typ/nazwa ___________________________________________________________________
producent ___________________________________________________________________
Parametry techniczno-użytkowe:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________________

__________________________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa nr ……
zawarta w dniu ……. 2017 r.
w Warszawie
pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa
z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5,
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa
z dnia 11 marca 2010 r. nr GP – 0158/1218/2010 przez
Panią Jolantę Urbanowską – Dyrektora Miejskiej Pracowni Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………
……………………………….
z siedzibą w ………………
wpisaną do …………. przez …………
KRS…………..
NIP: ………………..
REGON: …………..
reprezentowaną przez
Pana /Panią …………………………. (podać funkcję jaką pełni dana osoba)
<na podstawie pełnomocnictwa nr ….. z dnia ………>
zwanym dalej „Wykonawcą”,
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DEFINICJE
Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie:
Termin
Definicja
Umowa
Niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między
Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i
załącznikami
Strona
Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu
Strony
łącznie: Zamawiający i Wykonawca
Zamówienie publiczne
zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o
zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia
Umowy
Podwykonawca
każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek
części Przedmiotu Umowy
Dzień roboczy
dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia
1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.)

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z
rozładunkiem i przemieszczeniem do wskazanych pomieszczeń następującego sprzętu:
1.1. Zestaw serwerowy IBM System x3650 M5 (2 x 8-Core Intel Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 20MB
cache, 16 x 16GB DDR4 2400MHz RDIMM, 24 x IBM 600 GB SAS 12G 10k 2,5 Hot Plug, 1 x
Kontroler ServeRAID M5200 Raid 5 1GB cache + Flash backup, 2 x zasilacz nadmiarowy
750W Hot Plug) wraz z szafą serwerową Linkbasic Stojąca Rack 19'' 42U (NCI42-810-KLAC), przełącznikiem zarządzalnym Hewlett-Packard 1920S 48G (JL382A) oraz zasilaczem
awaryjnym UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2U) – lub
równoważne – 1 szt.,
1.2. Zestaw serwerowy IBM System x3650 M5 (2 x 8-Core Intel Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 20MB
cache, 16 x 16GB DDR4 2400MHz RDIMM, 24 x IBM 600 GB SAS 12G 10k 2,5 Hot Plug, 1 x
Kontroler ServeRAID M5200 Raid 5 1GB cache + Flash backup, 2 x zasilacz nadmiarowy
750W Hot Plug) wraz z przełącznikiem zarządzalnym Hewlett-Packard 1920S 48G (JL382A)
oraz zasilaczem awaryjnym UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V
(SMT3000RMI2U) – lub równoważne – 1 szt.,
zwanego dalej „Sprzętem”.
2. Szczegółowy opis cech, parametrów, funkcjonalności, konfiguracji oraz dokumentacji technicznej i
wyposażenia Sprzętu określa Załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Przedmiotem Umowy jest także sprzedaż i dostawa oprogramowania, zwanego dalej
„Oprogramowaniem”, wraz z dokumentami licencyjnymi, które określa Załącznik Nr 1 poz. …. do
Umowy.
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§ 2.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do ……………
(„Termin realizacji Umowy”).
2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy harmonogramu dostawy Sprzętu. Zmiana harmonogramu może nastąpić za pisemną
zgodą Zamawiającego.
3. Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się podpisanie
przez Strony ostatniego Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu Odbioru
Jakościowego zawiera Załącznik Nr 3 do Umowy.
§3.
Sposób realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego .
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy Oprogramowanie,
o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy oraz dokumentację, wskazaną w Załącznik Nr 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca dostawy za pisemnym zawiadomieniem
Wykonawcy na co najmniej 7 dni przed terminem dostawy wynikającym z harmonogramu dostawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów dostarczenia Sprzętu do miejsca
dostawy, w szczególności kosztów opakowania i transportu.
5. Strony ustalają, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00, zgodnie
z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do
awizowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl każdej
dostawy do Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku braku zawiadomienia
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może nie przystąpić do odbioru. W takim przypadku
nastąpi ponowne wdrożenie procedury przewidzianej w niniejszym ustępie.
6. W dniu dostawy i w miejscu dostawy Zamawiający przystąpi, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy, do odbioru ilościowego Sprzętu i dostarczonego Oprogramowania.
7. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu
kompletności i stwierdzeniu braków widocznych uszkodzeń mechanicznych, a także sprawdzeniu
zgodności dostawy z Terminem realizacji Umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru
Ilościowego podpisanym przez Strony. Wzór Protokołu Odbioru Ilościowego określa Załącznik Nr 2
do Umowy.
8. Zamawiający w terminie 3 dnia od dnia dokonania Odbioru Ilościowego przystąpi do odbioru
jakościowego Sprzętu i Oprogramowania z każdej części dostawy. Wykonawca obowiązany jest
do wzięcia czynnego udziału w czynnościach odbioru jakościowego.
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9. Odbiór jakościowy będzie polegał na zbadaniu zgodności Sprzętu i Oprogramowania z niniejszą
Umową i dostarczoną dokumentacją w zakresie, który określa § 1 i Załącznik Nr 1, zbadaniu
poprawności działania Sprzętu i Oprogramowania, a także stwierdzeniuzbadaniu zgodności
dostawy z Terminem realizacji Umowy. Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru jakościowego zostanie
potwierdzone Protokołem Odbioru Jakościowego podpisanym przez przedstawicieli Stron,
sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy.
10. W przypadku, gdy Sprzęt i/lub Oprogramowanie nie przejdą pozytywnie odbioru jakościowego,
Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu nieprawidłowości do przedstawienia Sprzętu i/lub
Oprogramowania do ponownego odbioru, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, nie później jednak niż do upływu Terminu realizacji
Umowy. Ponowny odbiór będzie polegał na zbadaniu zgodności Sprzętu i/lub Oprogramowania z
wymaganiami przewidzianymi w Umowie i powtórzeniu odbioru ilościowego, a następnie
jakościowego według procedury opisanej w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.
11. W przypadku, gdy Sprzęt i/lub Oprogramowanie nie przejdą pozytywnie powtórnej procedury
odbioru jakościowego, nie podlegają ponownemu odbiorowi. Wykonawca zobowiązuje się wycofać
Sprzęt i/lub Oprogramowanie, który/e nie przeszedł/przeszło pozytywnie powtórnej procedury
odbioru jakościowego z dostawy i zastąpić go/je innym, nowym, wolnym od wad. W takim
przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 10 ust. 4 Umowy,
która nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Sprzętu i/lub Oprogramowania zgodnie
z Umową. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru nowy Sprzęt i/lub
Oprogramowanie w terminie 3 dni od zakończenia powtórnej procedury odbioru, określonej w
niniejszym ustępie, nie później jednak niż do upływu Terminu realizacji Umowy.
12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru jakościowego w szczególności
awarii, wady, usterki, niesprawności lub innej niezgodności z Umową w co najmniej 10% Sprzętu
i/lub Oprogramowania wybranego do odbioru w obrębie każdej części dostawy, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany całej partii Sprzętu i/lub Oprogramowania z danej części dostawy
i dostarczenia tej części Sprzętu i/lub Oprogramowania ponownie do odbioru ilościowego,
a następnie jakościowego, według procedury odbioru opisanej w ust. 7-9 niniejszego paragrafu
w terminie 7 dni roboczych, nie później jednak niż do upływu Terminu realizacji Umowy. W
przypadku, gdy ponowny odbiór wykaże w co najmniej 10% badanego Sprzętu i/lub
Oprogramowania awarie, wady, usterki, niesprawności lub inne niezgodności z Umową,
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części.
13. W przypadku wskazania w ofercie, że Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części lub
całości Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie
działania lub zaniechania Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
14. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji
mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie
pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy,
w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia zgłoszenia uwag.
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§ 4.
Oświadczenia Stron
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z
wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi
środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt i Oprogramowanie objęte Przedmiotem Umowy nie są
obciążone prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec nich
postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie są
przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych
okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt i w odpowiednim zakresie Oprogramowanie:
3.1. spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone
w obowiązującym w Polsce prawie,
3.2. jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierefabrykowany i nieregenerowany,
nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce oraz w jednolitej konfiguracji,
3.3. nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego
prawidłowego użytkowania,
3.4. został dopuszczony
Polskiej,

do

obrotu

gospodarczego

na

terytorium

Rzeczpospolitej

3.5. jest zgodny ze stosowanymi normami technicznymi,
3.6. posiada certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji/sublicencji na
użytkowanie
Oprogramowania lub posiada prawo do jego sprzedaży i wykonanie Umowy nie narusza prawem
chronionych dóbr osobistych, jak i praw majątkowych osób trzecich, w szczególności: praw
autorskich, pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych, itp. oraz, że przejmuje wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą powstać dla Zamawiającego w przypadku, gdyby
oświadczenie to okazało się nieprawdziwe.
5. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek
czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
osoby trzeciej.
6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku
wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów, w
przeciwnym wypadku udziela upoważnienia Zamawiającemu do wykorzystania i udostępniania tych
danych i informacji podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań
Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 pochodzi od jednego
producenta i posiada identyczne funkcje.
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§ 5.
Przedstawiciele Stron
1. Do koordynacji wykonywania Umowy, upoważnione są następujące osoby:
1.1. Po stronie Zamawiającego:
1.1.1. Ewelina Borowik (w sprawach proceduralnych)
mail: ewelina.borowik@pracownia-warszawy.pl
tel.: (+48) 22 656 67 19
1.1.2. Mariusz A. Przeklasa (w sprawach merytorycznych)
mail: mariusz.przeklasa@pracownia-warszawy.pl
tel.: (+48) 22 656 67 20
1.2. Po stronie Wykonawcy:
1.2.1. ………………………………
mail: …………………..
tel.: …………………
1.2.2. ………………………………
mail: …………………..
tel.: …………………
2. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności określonych
w niniejszej Umowie, z wyłączeniem dokonywania czynności nakierowanych na rozwiązanie lub
zmianę treści stosunku prawnego pomiędzy Stronami, do czego wymagane jest odrębne
pełnomocnictwo.
3. Zmiana osób upoważnionych koordynowania wykonywania Umowy wymaga poinformowania
drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
4. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na
adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego,
pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
5. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, doręczenie
korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wywiera skutki prawne.
§ 6.
Prawa autorskie
Z chwilą podpisania ostatniego Protokołu Odbioru Jakościowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego
licencję do korzystania z Oprogramowania wchodzącego do Przedmiotu Umowy w zakresie i na zasadach
określonych od jego producenta w równolegle dostarczonych dokumentach licencyjnych.
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§ 7.
Cena za Przedmiot Umowy i warunki płatności
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą,
wynagrodzenie w wysokości ……………………………..netto, powiększone o stawkę podatku od
towarów i usług w wysokości…, to jest łącznie …… brutto (słownie: <………………….>). Cena
obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy, w tym wynagrodzenie za udzielenie
licencji / sublicencji na użytkowanie Oprogramowania przez Zamawiającego na określonych w
niniejszej Umowie polach eksploatacji, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a
także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny, przy czym wartość
poszczególnych elementów dostawy określa Załącznik Nr 7 do Umowy, zawierający Wykaz cen
jednostkowych.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zwrotu odrębnie poniesionych kosztów.
3. Podstawą zapłaty ceny będzie przedstawiona przez Wykonawcę prawidłowo wystawiona faktura.
Podstawą wystawienia faktury są podpisane przez Strony bez zastrzeżeń Protokoły Odbioru
Jakościowego obejmujące Przedmiot Umowy, w całym zakresie określonym w § 1 Umowy.
4.

Zapłata ceny nastąpi przelewem w terminie do 10 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
na numer rachunku bankowego
wskazany w fakturze.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy nastąpi zwiększenie bądź zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług na
podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed
wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków, ulega zmianie kwota
należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług.
§ 8.
Gwarancja jakości i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Sprzęt wraz z Oprogramowaniem gwarancji jakości na
okres 3 lat oraz rękojmi na okres 3 lat, liczonych od dnia podpisania przez obie Strony ostatniego
Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na nośniki oprogramowania na okres 3 lat od dnia
podpisania przez obie Strony ostatniego Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca jest zobowiązany bez prawa do odrębnego wynagrodzeniado wykonywania usług
serwisowych polegających w szczególności na: diagnozowaniu i usuwaniu wszystkich ujawnionych
w okresie gwarancji awarii, usterek, bądź wad i innych nieprawidłowości Sprzętu, a także w razie
konieczności do wymiany, udostępnienia, dostarczenia i uruchomienia Sprzętu zastępczego lub
nowego, wolnego od wad, jak również zapewnienia sprawnego działania Oprogramowania
umożliwiającego jego wykorzystanie w zakresie funkcji opisanych w dokumentacji, w tym do
dostarczania wszelkich aktualizacji Oprogramowania, które ukazały się w okresie gwarancji.
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4. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera Załącznik Nr 4 do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów napraw gwarancyjnych, w
szczególności kosztów odinstalowania, transportu, instalacji i uruchomienia Sprzętu wraz z
Oprogramowaniem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego w miejscu
użytkowania Sprzętu, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego (8:00 – 16:00), z
możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika Sprzętu okaże się
niemożliwa. Wzór Protokołu z Naprawy określa Załącznik Nr 5 do Umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przenoszenia Sprzętu wraz z Oprogramowaniem do
nowych lokalizacji, informując o tym pisemnie Wykonawcę.
8. Dyski twarde mogą być naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności
wymiany uszkodzonych dysków na nowe, wolne od wad, nośniki informacji nie podlegają zwrotowi
Wykonawcy. W przypadku konieczności dokonania naprawy Sprzętu wyposażonego w nośniki
informacji poza miejscem użytkowania, dyski twarde pozostają u użytkownika.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wady lub usterki Sprzętu wraz z
Oprogramowaniem lub dostarczenia Sprzętu zastępczego wraz z Oprogramowaniem, w terminie
nie dłuższym niż w następnym dniu roboczym od dnia wysłania przez Zamawiającego do
Wykonawcy zgłoszenia awarii, wady lub usterki (Protokół Zgłoszenia Awarii/Wady/Usterki stanowi
Załącznik Nr 6 do Umowy) pocztą elektroniczną na adres e-mail: <adres e-mail wskazany przez
Zamawiającego>, zawierającego informację o uszkodzeniach lub niesprawności Sprzętu. W razie
niemożności przeprowadzenia naprawy w tym terminie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
sprzęt zastępczy
10. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany wadliwego Sprzętu i/lub Oprogramowania na nowy, wolny od wad, w
terminie 60 dni od daty odpowiednio zgłoszenia awarii, wady, bądź usterki.
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 9-11 niniejszego
paragrafu Zamawiający ma prawo:
11.1. wypożyczyć na koszt Wykonawcy w dowolnej formie sprzęt zastępczy wraz z
oprogramowaniem, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania,
11.2. zlecić dowolnemu podmiotowi naprawę Sprzętu wraz z Oprogramowaniem, a kosztami
naprawy obciążyć Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i
odszkodowania, nie tracąc gwarancji Wykonawcy,
11.3. w przypadku niemożności dokonania naprawy - kupić na koszt i ryzyko Wykonawcy
urządzenie odpowiadające parametrom Sprzętu dotkniętego awarią wadą lub usterką, nie
tracąc gwarancji Wykonawcy; termin gwarancji biegnie w tym przypadku na nowo, licząc od
dnia zakupu Sprzętu.
12. W przypadku wystąpienia trzeciej awarii, wady bądź usterki Sprzętu
Oprogramowaniem,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego Sprzętu wraz z Oprogramowaniem na
nowy, wolny od wad, w terminie 30 od daty wysłania przez Zamawiającego do Wykonawca
zgłoszenia awarii, wady lub usterki.
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13. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji jakości dla Sprzętu i/lub
Oprogramowania o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać ze Sprzętu i/lub
Oprogramowania, z powodu naprawy i/lub wymiany Sprzętu i/lub Oprogramowania.
14. W przypadku wymiany przez Wykonawcę Sprzętu wraz z Oprogramowaniem na nowy, wolny od
wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia i uruchomienia prawidłowego Sprzętu
wraz z Oprogramowaniem, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń
Protokołem Odbioru Jakościowego.
15. Wykonawca zobowiązuje się, że każdy nowy Sprzęt wraz z Oprogramowaniem, o którym mowa w
ust. 9 i 13 niniejszego paragrafu będzie o takich samych parametrach i standardach, jak Sprzęt
wraz z Oprogramowaniem, który opisuje Załącznik Nr 1 do Umowy, lub innych, uzgodnionych z
Zamawiającym, ale o nie gorszym standardzie i pożądanej przez Zamawiającego funkcjonalności i
wydajności.
16. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i utylizacji Sprzętu podlegającego wymianie, z wyjątkiem
nośników informacji, które w każdym przypadku pozostają u Zamawiającego, chyba że
Zamawiający zdecyduje inaczej, informując o tym Wykonawcę pisemnie na Protokole Naprawy.
17. Wykonawca oświadcza, że udzielona gwarancja nie ogranicza w szczególności praw
Zamawiającego do:
17.1. powierzania Sprzętu wraz z Oprogramowaniem, stanowiących Przedmiot Umowy, osobom
trzecim, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji,
17.2. przenoszenia dostarczanego Sprzętu wraz z Oprogramowaniem do innych lokalizacji,
17.3. instalowania i wymiany, w zakupionym Sprzęcie kart i urządzeń (np. sterowników sieci,
dysków), zgodnie z zasadami sztuki informatycznej i przez wykwalifikowany personel.
18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Sprzętu lub/i
Oprogramowania niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
§ 9.
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto,
przy czym w przypadku odstąpienia od części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest
cena brutto w części objętej odstąpieniem.
2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% ceny niedostarczonego Sprzętu i/lub
Oprogramowania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia , chyba że przyczyny opóźnienia leżą po
stronie Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, przekraczającego 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i
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obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10%
opóźnienia leży po stronie Zamawiającego.

Ceny brutto, chyba że przyczyna

4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 3 ust. 11 Umowy, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% ceny tej części dostawy, która nie przeszła
pozytywnie powtórnego odbioru jakościowego.
5. W przypadku opóźnienia w naprawie, w wykonaniu zobowiązania do dostarczenia Sprzętu
zastępczego wraz z Oprogramowaniem lub wykonaniu zobowiązania do wymiany Sprzętu wraz z
Oprogramowaniem na nowy wolny od wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 2% ceny jednostkowej 1 (jednej) sztuki Sprzętu wraz z Oprogramowaniem za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, za każdą sztukę Sprzętu wraz z Oprogramowaniem, których
opóźnienie dotyczy, chyba że przyczyny opóźnienia terminu leżą po stronie Zamawiającego.
6. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie, z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy możliwe jest naliczenie wyłącznie kary
przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy z tym, że w przypadku odstąpienia od części
umowy zastrzeżenie to dotyczy tylko części Umowy objętej odstąpieniem.
8. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.
§ 10.
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych
w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, gdy:
2.1. Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Przedmiotu Umowy powyżej 14 dni,
2.2. Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę i w przypadku gdy po upływie 7 dni od wezwania
przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i
usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania,
2.3. zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 12 Umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
4. Umowne rrawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości opodstawie odstąpienia .
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5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga
uzasadnienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych z
tytułu odstąpienia od Umowy kar umownych.
7. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:
7.1. Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia
protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od
Umowy,
7.2. wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na
podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy
zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń
7.3. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy w
oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów
płatności.
§ 11.
Zachowanie poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających
z Umowy, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła (dalej „informacje”).
W szczególności dotyczy to wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych,
w szczególności ich zabezpieczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami
Umowy oraz wynikających z bezwzględnie obowiązujących uregulowań prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one
niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko
w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania
wynikającego z tytułu realizacji Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób
nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej
potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. Wszelkie takie kopie lub
reprodukcje będą własnością Zamawiającego.
5. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać zasady postępowania z dokumentami lub
danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, które obowiązują
u Zamawiającego.
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7. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych
oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a
także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w Ustawie o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
8. Nie będą uważane za chronione informacje, które:
8.1. wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron,
8.2. były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony,
której dotyczą,
8.3. zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy
zgodnie z prawem i bez ograniczeń.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich
pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy
wykonywaniu Umowy.
10. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
podjęcia
wszelkich
niezbędnych
kroków
dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o których mowa w ust. 10,
otrzymujący powyższe informacje, informacje chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę
organizacji, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości,
jak i w części osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody
Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ciągu …. dni od dnia zawarcia
umowy, wykazu pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Umowy po stronie
Wykonawcy wraz z oświadczeniem o ochronie informacji, według wzoru, który określa Załącznik nr
8 do Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu oraz oświadczenia, o którym
mowa w ust. 12, w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział
w realizacji Przedmiotu Umowy.
13. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę obowiązuje także po ustaniu
Umowy.
14. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew
postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu
Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę i podlega
wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
15. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i cena, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1198 z późn.
zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
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16. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust.16, zawartych w
niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.
17. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 16, nie będą
podlegały informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, zastrzeżone przez Wykonawcę w
ofercie na zasadach określonych w SIWZ.
§ 12.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów
kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze
strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy:
3.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
3.2. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego,
3.3. niezbędna jest zmiana Terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały
wpływu;
3.4. powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili upływu terminu do
złożenia ofert;
3.5. po zawarciu Umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
§ § 13.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią
załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez
Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu
na interpretację postanowień Umowy.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w
całości lub w części.
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5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych
pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile
rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
•

Załącznik Nr 1 – Parametry i cechy Przedmiotu Umowy

•

Załącznik Nr 2 – Protokół Odbioru Ilościowego

•

Załącznik Nr 3 – Protokół Odbioru Jakościowego

•

Załącznik Nr 4 – Szczegółowe warunki gwarancji

•

Załącznik Nr 5 – Protokół z Naprawy

•

Załącznik Nr 6 – Protokół Zgłoszenia Awarii/Wady/Usterki

•

Załącznik Nr 7 – Wykaz cen jednostkowych

•

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o ochronie informacji

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………………….....
(imię i nazwisko, podpis)

……………………………………………...
(imię i nazwisko, podpis)
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§ Załącznik Nr 1
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
§ Parametry i cechy Przedmiotu Umowy
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Załącznik Nr 2
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
§ Protokół Odbioru Ilościowego
Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………
Miejsce dostawy: …………………………………………………….
W dniu …………........r. na podstawie § 3 ust. 7 ww. Umowy dokonano odbioru ilościowego
Sprzętu………….. wymienionego poniżej.

Lp.

Nazwa

Numer
fabryczny/licencji

Sztuk

Uwagi

1.
2.
3.
<Dostarczony Sprzęt/Oprogramowanie zostało oznaczone/nie oznaczone* logo projektu.>
Powyższy Sprzęt/Oprogramowanie jest zgodny z Umową.
Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany
w terminie*
1. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić
do dnia ……………….........
2. Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu
……………..

Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.
* niepotrzebne skreślić

§ UWAGI: ...................................................................................................................................................
Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

…………………………………………….....
(imię i nazwisko, podpis)

………………………………………...
(imię i nazwisko, podpis)
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§ Załącznik Nr 3
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
§ Protokół Odbioru Jakościowego
Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………
Nazwa i adres miejsca wykonania:

W dniu
Lp.

wykonano zgodnie z Umową nr ……………………………….:
Wynik sprawdzenia
Pozytywny
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Wykonano/zweryfikowano

1
2
3
4
5
6
Powyższy Sprzęt/Oprogramowanie jest zgodny z Umową.

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w
terminie*
1.
2.

Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym
odbiorem powinno nastąpić do dnia ……………….........
Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem
nastąpiło w dniu ……………..

Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………


niepotrzebne skreślić

Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

………………………………………….....

………………………………………...
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(imię i nazwisko, podpis)

(imię i nazwisko, podpis)
§ Załącznik Nr 4
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.

§ Szczegółowe warunki gwarancji

57

MP.3052.06.2017.SZP
§ Załącznik Nr 5
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
§ Protokół z Naprawy
Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………
Symbol jednostki organizacyjnej w której nastąpiło uszkodzenie:
Kolejny numer zgłoszenia uszkodzenia u użytkownika:

/201…

Numer w rejestrze zgłoszeń w ośrodku serwisowym:
Tryb dokonania naprawy:
na miejscu
zdalnie
wymiana

/201…
Rodzaj naprawy:
w ramach gwarancji
w ramach Umowy serwisowej
prewencja

Nazwa naprawianego produktu:

Lista wymienionych (naprawianych) części:
Lp

Nazwa części

Numer katalogowy

Numer
seryjny / inwent.

Rodzaj
naprawy*

1
2
3
4
* możliwe rodzaje naprawy:

1 - wymiana

2 – naprawa

3 – rozbudowa

Data/godz. rozpoczęcia
...........................................
interwencji:
Data/godz. dostarczenia produktu zastępczego:
Adres serwisu:

4 – ekspertyza

5 – prewencja

6 - inne

Data/godz. przekazania
......................................
do eksploatacji:
Nazwisko wykonującego naprawę:

Uwagi wykonującego naprawę:

Uwagi użytkownika:

Przedstawiciel Zamawiającego
(imię, nazwisko i podpis)

Przedstawiciel Wykonawcy:
(imię, nazwisko i podpis)

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

...................................................................
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§ Załącznik Nr 6
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
§ Protokół Zgłoszenia Awarii/Wady/Usterki
Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………
Jednostka organizacyjna:

Symbol

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)
Osoba zgłaszająca:
(nazwisko/telefon/pokój)
/201….
/201….

Kolejny numer zgłoszenia uszkodzenia u użytkownika:
Numer w rejestrze zgłoszeń w ośrodku serwisowym Wykonawcy:
Nazwa niesprawnego produktu
(urządzenia):
Numer seryjny produktu
(urządzenia):
Objawy:

Uwagi (załączniki):

Data i godzina wystąpienia uszkodzenia

Data/godz. zgłoszenia uszkodzenia

Imię i nazwisko zgłaszającego uszkodzenie

Podpis zgłaszającego uszkodzenie

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

.......................................................
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§ Załącznik Nr 7
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
§ Wykaz cen jednostkowych

Lp.

Nazwa

Oznaczenie

1.
2.
3.
4.
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§ Załącznik Nr 8
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
§ Oświadczenie o ochronie informacji
Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………
W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu Umowy Nr………/20…,
Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony
informacji:
1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z
późn. zm.),
3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.
1228),
4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749).
Każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie
ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do
realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji i treścią ww.
przepisów oraz zobowiązała się do ich przestrzegania.

…………………………………………..
Podpis
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Załącznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
(Uwaga zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą)
Działając w imieniu i na rzecz:
___________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa i adres Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
___________________________________________________________________________________________________________________________

(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy)
do dyspozycji Wykonawcy: __________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:
Zakup i dostawa fabrycznie nowych zestawów serwerowych oraz oprogramowania dla Miejskiej
Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w zakresie: ___________________________
sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów: ________________________________
charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą: _________________________________________
zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: ______________________________________
okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: _______________________________________
Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww.
Wykonawcą Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów
nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

___________________________________
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

___________________, dnia ________________2017r.
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