
 

1 
 

numer sprawy – MSZ.ZP.3411/36/2018. 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP  

pn. ”Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami 

inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie 

zakupu niezbędnego oprogramowania komputerowego celem 

dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem 

unijnym o ochronie danych osobowych”. 

 

 
 
 
(kod CPV-30.23.31.41-1; 32.42.00.00-3; 48.71.00.00-8) 

 
 
 
dla:  
 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego 
z siedzibą w Częstochowie 
przy ul. Mirowskiej 15 
42-200 Częstochowa 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
17.09.2018 r. pod nr 617860-N-2018, oraz na stronie internetowej www.zsm.czest.pl oraz 
w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu  17.09.2018 r.  
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Przed przygotowaniem oferty prosimy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją 

http://www.zsm.czest.pl/
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ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa 
Tel./Fax: 34 370 21 35 / 34 370 21 34  
e-mail: zp@zsm.czest.pl ; zp2@zsm.czest.pl ; zp3@zsm.czest.pl  
NIP: 949 17 63 544  REGON: 151586247   KRS: 0000026830  

strona internetowa: www.zsm.czest.pl  
 
 

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.), zwanej dalej 
,,ustawą PZP”. 

2. Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 24aa 
ust.1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. 
,,procedurę odwróconą” 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
MSZ.ZP 3411/36/2018. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na 
wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym 
dotyczących toczącego się postępowania. 

 

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niezbędnego oprogramowania 
komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie 
z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych realizowany 
w ramach zadania pn. Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz 
z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego obejmujący zakup 
macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem, urządzenia klasy UTM oraz 
oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami 
określa Załącznik nr 1 do SIWZ  

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od 
wad. 

6. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Miejsce realizacji zamówienia: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony  
z siedzibą w Częstochowie 
przy ul. Mirowskiej 15 
 

ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Termin realizacji: maksymalny termin realizacji do 52 dni licząc od dnia 
zawarcia umowy. 

mailto:zp@zsm.czest.pl
mailto:zp2@zsm.czest.pl
mailto:zp3@zsm.czest.pl
http://www.zsm.czest.pl/
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ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, według wzoru na Załączniku nr 5 
do SIWZ.  

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące; 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie 
należałoby przedstawić w sposób szczególny szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie 
należałoby przedstawić w sposób szczególny szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 
jeżeli wykaże, że: 
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dostawy wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, 
których dostawy zostały wykonane oraz załączaniem dowodów określających, 
że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert, albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Spełnieniem warunku będzie 
wykazanie, przez Wykonawców, że wykonali lub wykonują co najmniej dwie 
dostawy i wdrożenia urządzeń i oprogramowania o podobnym zakresie do 
przedmiotu objętego zamówieniem o łącznej wartości brutto nie niższej 
300.000,00 PLN każda, obejmujących dostawę wraz z instalacją 
i konfiguracją. Przez dostawy „urządzeń i oprogramowania o podobnym 
zakresie do przedmiotu objętego zamówieniem” Zamawiający rozumie 
dostawę co najmniej urządzeń aktywnych, systemu bezpieczeństwa sieci 
UTM, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu do 
wykonywania kopii zapasowych wraz z ich instalacją i konfiguracją. 

- dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana i odpowiedzialna 
za instalację i uruchomienie dostarczonych urządzeń i która w okresie 
ostatnich trzech lat instalowała i konfigurowała urządzenia i oprogramowanie 
w zakresie: urządzenia aktywne, system bezpieczeństwa sieci UTM, 

- dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana i odpowiedzialna 
za instalację i uruchomienie dostarczonych urządzeń i która w okresie 
ostatnich trzech lat instalowała i konfigurowała urządzenia i oprogramowanie 
w zakresie: macierz dyskowa, oprogramowanie do wirtualizacji, system do 
wykonywania kopii zapasowych. 
 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzw. 
konsorcjum) lub spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
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pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunki określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2) lit. C SIWZ musi spełniać, co 
najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, warunek określony 
w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1) SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców z osobna. 
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.  

 

ROZDZIAŁ 6. FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP: 
 

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawcę:  
 

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 
i 1844 oraz 2016 r. poz. 615). 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania. 

 

ROZDZIAŁ 7. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA: 
 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, należy złożyć:  
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na 
Załączniku nr 4 do SIWZ.  

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, należy złożyć: Wypełnione oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ. 

3. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
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przekazania informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, jeżeli jest to niezbędne do 
zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania może wezwać 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

1) Wykazu wykonanych dostaw w zakresie wskazanym w Rozdziale 5 ust. 1 
pkt. 2 lit. C) SIWZ według wzoru na Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 

3) Oświadczenia, że przy realizacji dysponować będzie co najmniej jedną 
osobą, która będzie skierowana i odpowiedzialna za instalację i uruchomienie 
dostarczonych urządzeń i która w okresie ostatnich trzech lat instalowała 
i konfigurowała urządzenia i oprogramowanie w zakresie: urządzenia aktywne, 
system bezpieczeństwa sieci UTM oraz co najmniej jedną osobą, która będzie 
skierowana i odpowiedzialna za instalację i uruchomienie dostarczonych 
urządzeń i która w okresie ostatnich trzech lat instalowała i konfigurowała 
urządzenia i oprogramowanie w zakresie: macierz dyskowa, oprogramowanie 
do wirtualizacji, system do wykonywania kopii zapasowych według wzoru na 
Załączniku nr 6 do SIWZ. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
a Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ 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. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiają 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru na Załączniku nr 4 do 
SIWZ. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 ustawy. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenie, według wzoru na Załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ dotyczące 
tych podmiotów. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
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wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, według wzoru 
na Załączniku nr 4 do SIWZ dotyczące podwykonawców.  

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

11. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą 
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości.  

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasadach, których Wykonawca polega 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub innych podmiotów muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 
podmioty. 

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w Rozdziale 7 
ust. 4 pkt. 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji, dotyczących tego 
dokumentu. 

14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 
że złożone uprzednio oświadczenie lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
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bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1114 oraz z 2016 poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do 
wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane 
dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 
 

ROZDZIAŁ 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje 

Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku 
pdf oraz doc.) na wskazane adresy e-mail: zp@zsm.czest.pl, 
zp2@zsm.czest.pl; zp3@zsm.czest.pl lub faksu (34/370 21 34). Zamawiający 
przekazuje informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu 
z zastrzeżeniem ust. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze 
stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych 
przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji, 
Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.  

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien 
posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ. 

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
w kwestiach merytorycznych: 
Kierownik Sekcji Teleinformatyki – Artur Makles   tel. 34/370 21 12 
w kwestiach dotyczących procedury postępowania: 
Sekcja Zamówień Publicznych - Grażyna Harciarek - tel. 34/370 21 35 
e- mail zp@zsm.czest.pl, nr faksu: 34 370 21 34, w godz. 7:20-15:00 

 
ROZDZIAŁ 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:  
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udostępniona jest na 

stronie internetowej www.zsm.czest.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania 
ofert. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP). 
Połowa wyznaczonego terminu składania ofert upływa w dniu 22.09.2018 r. 

3. Wszelkie wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, Wykonawca zobowiązany 
jest wnieść w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Pytania odnośnie zapisów treści SIWZ należy przesłać pocztą elektroniczną – na 
adres: zp@zsm.czest.pl lub ewentualnie na zp2@zsm.czest.pl; zp3@zsm.czest.pl 

mailto:zp@zsm.czest.pl
mailto:zp2@zsm.czest.pl
mailto:zp3@zsm.czest.pl
mailto:zp@zsm.czest.pl
http://www.zsm.czest.pl/
mailto:zp@zsm.czest.pl
mailto:zp2@zsm.czest.pl
mailto:zp3@zsm.czest.pl
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(jednocześnie w celu usprawnienia postępowania w formie edytowalnej) lub 
przesyłać faksem na nr 34/370 21 34. Korespondencja powinna być opatrzona 
tytułem oraz i numerem sprawy. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 2 (art. 38 ust. 1 b ustawy PZP). 

6. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert  zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia 
na stronie internetowej. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie 
internetowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ.  

 

ROZDZIAŁ 10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 

W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium. 
 

ROZDZIAŁ 11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu 
składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach 
określonych w art. 85 ust. 2 ustawy PZP.  
 

ROZDZIAŁ 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  
 
1. Oferta powinna zostać sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik 

nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. 

2. Do składanej oferty należy dołączyć:  
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Opis przedmiotu zamówienia wraz 

z oferowanymi parametrami stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ  

1) Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ. 

2) Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ. 

3) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty 
należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa 
podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3a 
ustawy PZP. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu 
pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za 
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zgodność z oryginałem) określającego zakres umocowania pełnomocnika 
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 
ust. 2 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać od nich 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 82 ust. 1 ustawy PZP. 

3. Wymaga się, aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, trwałym 
i czytelnym pismem.  

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

5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione 
przez Wykonawcę po sporządzeniu oferty powinny być podpisane lub parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 

6. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę 
zmienione, jednak treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ. 

7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

8. Dokumenty złożone w formie kopii powinny być opatrzone klauzulą: zgodność 
z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były 
ponumerowane i trwale spięte. 

9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 
„Oferta przetargowa na „Rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz 
z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu 
niezbędnego oprogramowania komputerowego celem dostosowania 
informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych 
osobowych. Nie otwierać przed godziną 10.30 dnia 27.09.2018 r.” 

10. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 
pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

11. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą 
być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA nr ”. 
Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia 
uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia 
należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny Odpis z Właściwego 
Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
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i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną 
kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „WYCOFANIE”. 

12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 
ostatecznego terminu składania ofert. 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa: 
1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16.04.1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione 
innym podmiotom oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, 

2) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego 
podmiotu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 
kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy PZP. 

15. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych 
przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

ROZDZIAŁ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  
 

1. Ofertę należy złożyć w do dnia 27.09.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, Sekretariat Szpitala (Pawilon 
G, pokój nr 17) przy ul. Mirowskiej 15,  

2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej złożenia Zamawiającemu, 
co odnotowuje się na kopercie z ofertą i nadaje kolejny numer porządkowy. 
Na żądanie Oferenta wydaje się pokwitowanie złożonej oferty.  

3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, 
aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie 
transportu. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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7. Oferty zostaną otwarte w dniu 27.09.2018 r. o godz. 10.30 w Sekcji Zamówień 
Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy 
ul. Mirowskiej 15 (paw. G, pokój nr 14) przez osoby uprawnione do prac w Komisji 
Przetargowej. 

8. Podczas otwarcia komisja odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców i cenę 
oferty, termin wykonania, warunki płatności i okresy gwarancji zawarte 
w ofertach. 

9. Na wniosek Oferentów, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert informacje te 
zostaną niezwłocznie przekazane faksem i pisemnie. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej www.zsm.czest.pl informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

ROZDZIAŁ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
 
1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumieć będzie cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. 
2. Cena netto i cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną 
słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie.  

3. Oferta winna zawierać: ostateczną sumaryczną jednostkową cenę netto oraz 
cenę brutto przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga, aby obliczona ostateczna cena oferty obejmowała 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane do dwóch miejsc po 
przecinku. 

6. Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów 
i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu 
prawnego na dzień składania ofert. W przypadku zastosowania różnych stawek 
VAT w ofercie należy podać wartość dla każdej stawki oddzielnie 

7. Cena ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna cena uwzględniająca 
wszystkie zobowiązania i nie będzie podlegać negocjacjom. 

8. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

10. Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będą 
niższe o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie: 

http://www.zsm.czest.pl/
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. 
2015, poz. 2008), 

2) pomocy publicznej udzielanej na podstawie odrębnych przepisów. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 
Wykonawcy. 

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

 

ROZDZIAŁ 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSÓBU OCENY OFERT: 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagami:  
 
Lp. Kryterium Waga 

kryterium 
Maksymalna ilość 
punktów,  
jakie może otrzymać 
oferta w danym 
kryterium  

1. Cena brutto 60% 60 punktów 

2. Okres gwarancji dla sprzętu i oprogramowania  30% 30 punktów  

3. Termin realizacji  10% 10 punktów  

 
1) Kryterium Cena brutto - 60%. 

Przez kryterium cena brutto Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji 
zamówienia. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę 
wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty cenę brutto za wszystkie elementy 
dostawy zamówienia. 
Oferta o najniższej cenie spośród złożonych ofert otrzyma 60 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według wzoru: 

  P = (C min/ Cb) x 100 x 60% 
Gdzie:  
P = wartość punktowa ocenianego kryterium, 
C min = najniższa cena ze złożonych ofert, 
C b = cena badanej oferty 

2) Kryterium Okres gwarancji dla sprzętu i oprogramowania - 30%. 
Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wpisany przez 
Wykonawcę w formularzu okres gwarancji dla sprzętu i oprogramowania (nie 
dotyczy systemu klimatyzacji) .Wykonawca może zaproponować okres gwarancji 
liczony w pełnych miesiącach. Oferta może uzyskać maksymalnie – 30 punktów. 
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Uwaga: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 
miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy 
lub nie wskaże okresu gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna 
z SIWZ.  
Punkty za termin realizacji zostaną przydzielane będą w następujący sposób: 
Okres gwarancji od 36 do 47 miesięcy –   0 pkt. 
Okres gwarancji od 48 do 59 miesięcy  – 15 pkt  
Okres gwarancji 60 i więcej miesięcy  – 30 pkt. 
 

3) Kryterium Termin realizacji 10%  
Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wpisany przez 
Wykonawcę w formularzu oferty termin realizacji zamówienia.  
Oferta z najkrótszym terminem spośród ofert uzyska maksymalnie – 10 punktów,  
UWAGA:  

Maksymalny termin realizacji wynosi 52 dni kalendarzowych liczonych od daty 
zawarcia umowy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy 
niż 52 dni kalendarzowych, lub nie wskaże terminu zakończenia, zostanie 
odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. 
Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wpisany przez 
Wykonawcę w formularzu oferty termin realizacji zamówienia (ilość pełnych dni 
kalendarzowych).  
Punkty za termin realizacji zostaną przydzielane będą w następujący sposób: 
Termin realizacji od 52 do 48 dni –   0 pkt. 
Termin realizacji od 47 do 43 dni –   5 pkt. 
Termin realizacji 42 dni  i poniżej – 10 pkt  
 

2.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi nas to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP. 

4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

ROZDZIAŁ 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji 
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu 
o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia kryterium wyboru. 

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 

informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy PZP na własnej stronie 
internetowej www.zsm.czest.pl. 

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert-podając uzasadnienie faktycznie i prawne.  

 
ROZDZIAŁ 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO: 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przekaże 

Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy. 

2. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 
podpisaniem umowy, może żądać umowy regulującej współpracę Wykonawców.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem 
lub drogą elektroniczną. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia 
odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy 
Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko 
jedna oferta.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

ROZDZIAŁ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

ROZDZIAŁ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

1. Zamawiający wymaga, by wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na 
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ.  

http://www.zsm.czest.pl/
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2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z wybranym do realizacji 
zamówienia Wykonawcą, w oparciu o projekt umowy załączony do niniejszej 
SIWZ, zostanie zawarta z uwzględnieniem zapisów art. 94 oraz 139 ustawy PZP. 

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej 
konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie,  

1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana 
wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy 
skutkująca sukcesją generalną. 

2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy 
zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ. 

3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

5. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego 
lub Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 

 
ROZDZIAŁ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA: 
 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej, szczegółowo 
określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy 
wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 964 ze zm. ogł. w Dz.U z 04.01.2017 r. poz. 14); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 
wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm. ogł. w Dz.U z 09.01.2017 r. poz. 47). 

4. Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do 

wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2. 
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2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający 
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, 
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. 

 

 
ROZDZIAŁ 21. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 

6 i 7 ustawy PZP. 
4. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się 

w Rozdziale nr 1 niniejszej specyfikacji, 
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłymi Wykonawcami odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach 
obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 
ul. Mirowska 15; 42- 200 Częstochowa 
tel. 34 37 02 200; fax 34 37 02 792 
sekretariat@zsm.czest.pl 

2) Inspektor ochrony danych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym 
w Częstochowie: 
mgr inż.  Ireneusz  Będkowski 
ul. Bony 1/ 3; 42- 200 Częstochowa 
Tel. 34- 3702200 wewn. 666; 34/3702666 
Email. iod@zsm.czest.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

mailto:iod@zsm.czest.pl
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publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10) Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Osobom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przez SP ZOZ 
MSZ w Częstochowie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego: 
Biuro Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00;  fax. 22 531 03 01. 
 

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

ROZDZIAŁ 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosuje 

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(tekst jednolity: (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) 

3. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.  

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia sie 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 
z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pocztą elektroniczną lub faksem 
kopie protokołu.  

6. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg 
następujących zasad:  
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1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego 
wniosku.  

2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych 
dokumentów i informacji,  

3) Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów 
i informacji, Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne 
i wynosi 0,77 zł za 1 stronę. 

4) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie 
godzin jego pracy. 

 
 

 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami   załącznik nr 1 

2) Formularz oferty       załącznik nr 2 

3) Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków  

udziału w postępowaniu       załącznik nr 3 

4) Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  załącznik nr 4 

5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej   załącznik nr 5 

6) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi  

do realizacji zamówienia       załącznik nr 6 

7) Wykaz wykonanych dostaw       załącznik nr 7 

8) Projekt umowy         załącznik nr 8 

 

 
 
 
 

ZATWIERDZIŁ: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 
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Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami    Załącznik nr 1 do Specyfikacji 
 

1. Macierz dyskowa z wyposażeniem  
 

Macierz dyskowa 

Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Parametr oferowany  
 

1.  Obudowa  System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do 
instalacji w szafie rack 19''  

 

2.  Pojemność:  System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 
24 dyski 1,8TB SAS 10krpm wyposażonych w interfejs 12Gb/s 
oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski  
 System musi wspierać dyski:  
 

• SAS: 900GB, 1,2 TB, 1,8 TB 

• SATA/NL-SAS: 4TB, 6TB, 8TB, 10TB 

• SSD: 400GB, 800GB, 960GB, 1,6 TB, 3,2 TB 
 
Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych. 
System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków 

 

3.  Kontroler  Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 32GB cache każdy oraz co 
najmniej 512GB pamięci flash na kontroler do akceleracji odczytów. 
 
W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, 
przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą 
podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut 
na pamięć nieulotną. 
Macierz musi pozwalać na rozbudowę do klastra 6 kontrolerów 
 
Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą 
dysków SSD do 4TB, zamawiający nie dopuszcza zastosowania 
dysków SSD w formie Tieringu. 

 

4.  Interfejsy  Oferowana macierz musi posiadać minimum  
4 porty 16Gb FC,  
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4 porty 10Gb, 
4 porty 12Gb SAS,  

5.  RAID  System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby 
był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków 
w grupie RAID  

 

6.  Kopie Migawkowe  Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny 
dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. 
System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności 
macierzy +/-5%  

 

7.  Obsługiwane 
protokoły  

Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, FCoE, iSCSi, 
CIFS i NFS - jeśli wymagane są licencje Zamawiający wymaga 
dostarczenia ich wraz z macierzą. 

 

8.  Inne wymagania  Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) 
identycznych bloków danych którą można stosować na 
macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. 
Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia 
procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie.  
 
Jeśli macierz nie umożliwia procesu cofnięcia deduplikacji konieczne 
będzie dostarczenie systemu z 4 krotnie większą przestrzenią dyskową. 
Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych. 
 
Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów 
Win 2003/2008, Linux, Vmware, Unix 
 
Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów 
logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu 
do danych znajdujących się na danym wolumenie 
 
Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. 
 
Macierz musi pozwalać na rozbudowę o fukcjonalność replikacji danych 
z inna macierzą tego samego producenta w trybie co najmniej 
asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być 
natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz 
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musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu 
optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub 
zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do 
deduplikowania replikowanych danych.   
 
Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez 
macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o 
konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich 
zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe 
oraz dane wewnętrzne macierzy. 
 
Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które 
pozwala na:  
- monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy 
- monitoring grup RAIDowych 
- monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między 
macierzami 
- monitoring wydajności macierzy 
- analizę i diagnozę spadku wydajności 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, 
na pełną max pojemność macierzy. 
 
Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną 
pojemność macierzy 
 
Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub 
dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące 
funkcjonalności: 
a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania 
macierzowego.  
 - procedura musi opierać się na aktualnych danych 
pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta. 
 - procedura musi uwzględniać systemy zależne np, macierze 
replikujące 
 - procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia 
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aktualizacji. 
b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, 
oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. 
c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z 
najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów 
konfiguracji. 
 
Portal może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy.  
 
Należy dostarczyć odpowiednią liczbę kabli LC/LC 2m wielomodowych 
koniecznych dla poprawnego działania całego środowiska  

9.  Dodatkowe 
wyposażenie  

5 kart FC HBA 16Gb kompatybilnych 
z posiadanymi serwerami IBM (PN 7915G3G) 
 
9 Taśm LTO4 1600GB kompatybilnych 
z posiadanym napędem IBM, PN (3572S6R) 

 

10.  Gwarancja i serwis 
dla macierzy  

Gwarancja oraz serwis - min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy, 
zapewniając dostawę podzespołu zapasowego na następny dzień 
roboczy wraz z usługą wymiany na miejscu. Dostarczony serwis musi 
umożliwiać  zgłaszanie awarii w trybie 24x7. W przypadku awarii 
krytycznych zaproponowany serwisu musi zagwarantować czas 
odpowiedzi do 2 godzin po zgłoszeniu. 
Dostarczony system musi posiadać również 5 lat subskrypcji dla 
dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu 
serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych 
dotyczących oferowanego urządzenia 

 

11.  Przełącznik FC  Należy dostarczyć 2 przełączniki o poniższych parametrach: 
 

1. Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 
16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 
16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych 
wkładek SFP.  

2. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 
16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z 
prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi 
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być możliwy w trybie autonegocjacji. 
3. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 

8Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu 
z prędkością 8, 4 lub 2 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi 
być możliwy w trybie autonegocjacji. 

4. Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 12 
aktywnych portów FC obsadzone wkładkami SFP 16Gb/s.  

5. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą 
umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie 
porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika 
mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 
16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC 

6. Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla 
maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we 
wkładki 16Gb/s musi wynosić minimum 384 Gb/s end-to-end. 

7. Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC 
między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa 
niż 800ns. 

8. Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, D oraz F. 
9. Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU 

(jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz 
zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. 

10. Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC 
wyposażonego w 24 wkładki SFP 16Gb/s to 80W.  

11. Maksymalna ilość ciepła wydzielanego przez przełącznik FC 
wyposażony w 24 wkładki SFP 16Gb/s to 338 BTU na godzinę. 

12. Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, 
pomiędzy różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz 
wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu 
musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: 
DID, SID i OXID.  

13. Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu 
(przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. 

14. Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji 
firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie 
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pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. 
15. Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy 

zwiększające poziom bezpieczeństwa: 

• mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia 
zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa 
przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric 

• uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci 
Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP 

• uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych 
w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP 

• szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. 
Wsparcie dla SSHv2. 

• definiowanie wielu kont administratorów z możliwością 
ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. 
RBAC (Role Based Access Control) 

• definiowane kont administratorów w środowiskach 
RADIUS, TACACS+, LDAP w MS Active Directory, 
OpenLDAP 

• szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za 
pomocą SSL/HTTPS 

• obsługa SNMP v1 oraz v3 

• IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika 

• wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC 
z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz 
SFTP 

• wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji 
przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych 
protokołów SCP oraz SFTP 

16. Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez: 

• polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli 
terminala 

• przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub 
dedykowane oprogramowanie. 

17. Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia 
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diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC: 

• logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”, 

• port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny 
musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających 
komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, 
połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami 
oraz pomiar opóźnienia i odległości między 
przełącznikami z dokładnością do 5m dla wkładek SFP 
16Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny 
nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie 
pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric. 

• FCping 

• FC traceroute 

• kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma 
wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika 

18. Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania 
przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-
FC. 

19. Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu 
zarządzającego SMI-S. 

20. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między 
parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par 
urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. 
Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się 
odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji 
zoningu.  

21. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu na 
podstawie wartości parametru CS_CTL w nagłówku ramki FC 
oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, 
średnim lub niskim priorytecie.  

22. Przełącznik FC musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia 
prędkości dla danych wchodzących dla dowolnego portu lub 
portów. Musi być możliwość określenia wartości limitu 
przepustowości danych wchodzących niższej niż 
wynegocjowana prędkość portu.  
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23. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co 
najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie 
przełącznika. 

24. Gwarancja i serwis: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy 
gwarancji producenta.  
Dostarczony system musi posiadać również zgodny z czasem 
trwania gwarancji stan subskrypcji dla dostarczonego wraz 
z przełącznikiem oprogramowania, dostęp do portalu 
serwisowego umożliwiającego dostęp do bazy wiedzy 
i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. 
Ponadto wymagany jest serwis producenta umożliwiający 
zgłaszanie awarii w trybie 24x7 z 4 –godzinnym czasem reakcji 
producenta. 

12.  Oprogramowanie do 
wirtualizacji 

Licencje powinny umożliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne 
wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech 
maksymalnie dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz jednej 
konsoli do zarządzania całym środowiskiem. 
Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z min. 36 
miesięcznym a max. 60 miesięcznym wsparciem, świadczonym przez 
producenta oprogramowania wirtualnego.   
Wsparcie powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5dni w tygodniu 
przez 12 godzin 

 Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym 
tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie 
fizycznym.  

 Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu 
instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym 
i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym 
stopniem konsolidacji sprzętowej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość 
skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 
min 6TB pamięci operacyjnej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość 
skonfigurowania maszyn wirtualnych do 128 procesorów 
wirtualnych każda z krokiem co jeden). 
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 Rozwiązanie powinno 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.  

 Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy 
operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows 
2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, 
RHEL w wersjach 3.x do 7.x, Debian w wersjach 6x – 9.x, 
CentOS w wersjach 5.x – 7.x, Oracle Linux w wersjach 4.9 – 
7.x, FreeBSD w wersjach 7.x – 11.x,  Ubuntu , SCO 
OpenServer, SCO Unixware. 

 Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do 
zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami.  

 Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania 
wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość 
wykonywania kopii migawkowych instancji systemów 
operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez 
przerywania ich pracy.  

 Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość 
klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną 
konfiguracją i danymi.  

 Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość 
przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z 
usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.  

 Rozwiązanie musi umożliwiać udostepnienie maszynie 
wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie 
zarezerwowane. 

 Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn 
wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi.  

 Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja 
i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera 
fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na 
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inne serwery infrastruktury. Czas niedostępności innych usług 
nie powinien przekraczać kilkunastu minut 

 Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne 
uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii 
poszczególnych elementów infrastruktury. 

 Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego 
uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów 
operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby 
zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia 
zamiany.  

 Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego 
wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. 

 Wymagane jest 5 dniowe autoryzowane przez producenta 
szkolenie z zaproponowanego systemu wirtualizacji zakończone 
uzyskaniem certyfikatu z ukończonego szkolenia dla 1 osoby  

 
 

2. Urządzenie klasy UTM 
 

Urządzenie klasy UTM 

Lp. Minimalna wartość parametru 
 

Parametr oferowany  

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

• Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy 
w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent. 

• System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 8 interfejsami 
miedzianymi Ethernet 10/100/1000. 
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• System realizujący funkcję Firewall musi umożliwiać rozszerzenie dostępnych 
interfejsów o minimum 2 interfejsy optyczne 10GbE (SFP+).  

• Możliwość tworzenia minimum 128 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy 
w oparciu o standard 802.1Q. 

• W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1 000 000 jednoczesnych połączeń oraz 
30 000 nowych połączeń na sekundę. 

• System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o 
pojemności minimum 240 GB do celów logowania i raportowania.  

• System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs 
administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. 
W przypadku kiedy system nie posiada dysku lub nie pozwala na podłączenie 
zewnętrznych nośników, musi być dostarczony system logowania w postaci 
dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 

• W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie 
z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa 
mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: 
o Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 
o Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, 

FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. 
o Poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN 
o Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] 
o Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF]  
o Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3)  
o Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] 
o Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 
o Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL 

• Wydajność systemu Firewall minimum 8 Gbps 

• Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful 
Firewall, Antivirus minimum 1.5 Gbps 

• Wydajność ochrony przed atakami (IPS)  minimum 7 Gbps 

• Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 2 Gbps 

• W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: 
o Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń 

Client-to-site 
o Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN 
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współpracującego z proponowanym rozwiązaniem  
o Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności  
o Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 
o Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel 

• Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny 
w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 

• Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 

• Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, 
interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, 
rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane 
i maksymalne, priorytety). 

• Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 

• Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji 
dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 

• Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza 
wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być 
możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę 
przed atakami typu DoS. 

• Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej 
analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

• Baza filtra WWW pogrupowana w minimum 50 kategorii tematycznych. Administrator 
musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania 
filtra WWW. 

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

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

o Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu 
o Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych 

z LDAP 
o Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych  
o Rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign 

On w środowisku Active Directory 

• W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów, 
wymagane jest nie mniej niż: 
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o Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, skanera 
antywirusowego i antyspamowego 

o Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów 

• System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system bezpieczeństwa nie 
może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania 

• Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall musi 
posiadać certyfikat ICSA lub EAL4+ dla rozwiązań kategorii Network Firewall. 

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

• Wymaga się, aby dostawa obejmowała również: 
o Minimum 36 miesięczną a max. 60-miesięczną gwarancję producentów na 

dostarczone elementy systemu liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego 
systemu. 

o Licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa producentów na okres minimum 36 
miesięcy a max. 60 miesięcy (ilość musi być zgodna z czasem trwania gwarancji)  
liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. 

o Urządzenie ma być objęte gwarancją typu NBD tzn. w przypadku awarii urządzenia 
wymiana na urządzenie zastępcze lub wymiana urządzenia na sprawne musi 
nastąpić na kolejny dzień roboczy od stwierdzenia awarii. 

 
 

3. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych 
 

Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych 
 

Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru 
 

Parametr oferowany  

1 Wymagania ogólne • Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w 
wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 
2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być 
dostępne na wszystkich wspieranych platformach 
wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej 

• Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi 
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przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. 

• Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi 
przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów 
oraz pojedynczymi hostami. 

• Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych 
wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych 
wspieranych przez vSphere i Hyper-V 

2  
 
 
Całkowite koszty 
posiadania 

• Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. 
Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być 
zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie 
(per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest 
dozwolone 

• Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać 
wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej 

• Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do 
odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych 
z metadanymi deduplikowanych bloków 

• Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji 
w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych 
mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek 
funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji 

• Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad 
poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając 
utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. 
Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych 
w takiej puli. 

• Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji 
w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez 
oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości 
odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być 
przechowywane w plikach backupu. 

• Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów 
wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny 
wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub 
odtwarzania 
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• Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - 
nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia 

• Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania 
o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. 
W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola 
„notatki” na wirtualnej maszynie 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych 
skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu 
zadania snapshota w środowisku VMware. 

• Oprogramowanie musi oferować portal samoobłsugowy, 
umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, 
obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym 
odtwarzanie point-in-time) 

• Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację 
z VMware vCloud Director 5.5, 5.6, 8.0, 8.10 i archiwizować 
metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych 
do vCD. 

• Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu 
konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej 
reinstalacji 

• Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania 
zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie 
szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek 
funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji 

• Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami 
w przypadku utraty podstawowego klucza 

• Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych 
używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared 
VHDX) 

• Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer 
z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. 

3 Wymagania RPO • Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block 
Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. 
Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy 
wirtualizacyjnej 
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• Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania 
obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane 
były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy 
latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich 
wspieranych platformach wirtualizacyjnych 

• Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać 
snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić 
poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać 
interakcji administratora 

• Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy 
wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli 
typu tape server 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do 
lokalizacji zdalnej 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS 
(Grandfather-Father-Son) 

• Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST 
w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na 
EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze 
sieciowe lub FC. 

• Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst 
w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na 
HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe 
lub FC. 

• Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku 
użycia Windows Server 2016 z systemem pliku ReFS jako 
repozytorium backupu. 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych 
wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware 
vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną 
replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć 
możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.  

• Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów 
przywracania dla replik 



35 

• Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących 
w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej 
replikacji (replica seeding) 

• Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności 
replikacji dla Hyper-V 

• Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez 
hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) 

• Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-
hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere 

• Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków 
jednocześnie (parallel processing)  
 

4 Wymagania RTO • Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn 
wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego 
i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu 
przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. 
Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju 
storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla 
srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany 
w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być 
zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi 
mechanizmami oprogramowania 

• Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak 
uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna 
odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli 
licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - 
oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi 
mechanizmami 

• Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej 
maszyny, plików konfiguracji i dysków 

• Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej 
maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure. 

• Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę 
operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta 
instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie 
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powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików 
bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy 
VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy 
Hyper-V. 

• Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików 
z następujących systemów plików: 

o Linux  
▪ ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, 

Btrfs  
o BSD  

▪ UFS, UFS2  
o Solaris  

▪ ZFS, UFS  
o Mac  

▪ HFS, HFS+  
o Windows  

▪ NTFS, FAT, FAT32, ReFS  
o Novell OES  

▪ NSS  

• Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji 
Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. 

• Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie 
obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta 
zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie 
dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory 
włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, 
rekordy DNS zintegrowane z AD. 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft 
Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty 
w folderze "Permanently Deleted Objects"),  

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft 
SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania 
point-in-time, tabele, schemat 
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• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft 
Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, 
uprawnień. 

• Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz 
danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność 
ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach 
Windows oraz Linux. 

• Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia 
wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. 

• Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu 
szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. 

•  Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych 
w system operacyjny Microsoft Windows  

• Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody 
odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie 
z wykorzystaniem sieci SAN 

5 Ograniczenie 
ryzyka 

• Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium 
(izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych 
maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware’a 
oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska 
bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na 
wspieranych urządzeniach. 

 
• Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu 

wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według 
własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny 
uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego 
również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być 
przeprowadzone bez interakcji z administratorem 

 
• Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w 
środowisku vSphere 

 

6 Monitoring • System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska 
wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V 
bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich 
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• System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego 
VMware w wersji 4.1, 5.x oraz 6.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi 
jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server 
lub pracujące samodzielnie 

• System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego 
Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2 oraz 2016 zarówno w 
wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Server 
zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub 
pracujące samodzielnie. 

• System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i 
certyfikowany przez Vmware 
 

• System musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych w 
wersjach 64 bitowych:  

o Microsoft Windows 2008 SP2  
o Microsoft Windows 2008 R2 SP1  
o Microsoft Windows 7 SP1 
o Microsoft Windows 8 
o Microsoft Windows 2012 
o Microsoft Windows 2012 R2 
o Microsoft Windows 8.1 
o Microsoft Windows 10 
o Microsoft Windows 2016 
 

• System musi obsługiwać następujące bazy danych w wersjach 32 i 64 
bitowych: 

o Microsoft SQL Server 2008 
o Microsoft SQL Server 2008 R2 
o Microsoft SQL Server 2012 R2 
o Microsoft SQL Server 2014 
o Microsoft SQL Server 2016 
 

• System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej 
niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter 
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• System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych 
maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn 
 
• System musi dawać możliwość układania terminarza raportów 
i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie 
HTML oraz Excel 
 
• System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter 
Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego 
monitorowania wielu środowisk 
 
• Silnik raportowania powinien być oparty o SQL Server Reporting 
Services w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do raportów dla wielu 
użytkowników z uwzględnieniem ról, jakie pełnią w organizacji 
 
• System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz 
z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora 
 
• System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą 
problemy z predefiniowanych alarmów 
 
• System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem 
wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard) 
 
• System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na 
której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna 
 
• System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny 
(tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego 
 
• System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do 
tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta 
 
• System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów 
backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii 
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zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn 
wirtualnych. 
 
• System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, 
zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy Vmware 
 
• System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud 
Director w wersji 5.5, 5.6, 8.0 oraz 8.10 

7 Raportowanie • System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury 
wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 4.1, 5.x oraz 6.0, vCenter 
Server 4.1, 5.x oraz 6.0 jak również Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 
2012, 2012 R2i 2016. 
 
• System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V 
jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. 
• System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status 
„VMware Ready” 
• System musi instalować się na następujących systemach operacyjnych: 
o Microsoft Windows 2008 SP2  
o Microsoft Windows 2008 R2 SP1  
o Microsoft Windows 7 SP1 
o Microsoft Windows 8 
o Microsoft Windows 2012 
o Microsoft Windows 2012 R2 
o Microsoft Windows 8.1 
o Microsoft Windows 10 
o Microsoft Windows 2016 
 
• System musi wspierać jako silnik bazodanowy następujące bazy danych: 
o Microsoft SQL Server 2008 
o Microsoft SQL Server 2008 R2 
o Microsoft SQL Server 2012 
o Microsoft SQL Server 2014 
o Microsoft SQL Server 2016 
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• System do prezentacji raportów powinien używać SQL Server Reporting 
Services w celu jednoczesnego dostępu do raportów wielu użytkowników 
z określonymi przez administrator systemu uprawnieniami. 
 
• System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się 
możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych 
hostach ESXi i Hyper-V 
 
• System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF 
 
• System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych 
z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań 
kolekcjonowania danych ad-hoc 
 
• System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania 
raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez 
administratora interwałach 
 
• Minimalny interwał czasowy dla zadań kolekcjonowania i raportowania 
musi wynosić min 1 godzinę 
 
• System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji 
o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów 
 
•System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu 
w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte 
z bazy danych 
 
• System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia 
nowych jak i modyfikacji wbudowanych 
 
• System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” 
wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego 
wykorzystania fizycznej infrastruktury 
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• System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie 
danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych 
tego samego producenta 
 
• System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego 
zabezpieczanych maszyn wirtualnych, zdefiniowanych zadań tworzenia 
kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów 
serwerów backupowych. 
 
• System musi mieć możliwość generowania raportu planowania 
pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. 
 
• System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, 
zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware 
• System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. 
migawek-sierot (orphaned snapshots) 
 
• System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów 
zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów 
w pojedynczym dokumencie 

8 System operacyjny  Do zaoferowanego systemu kopii zapasowych należy dostarczyć system 
operacyjny z nim kompatybilny. 

 

9 Szkolenie Wymagane 3 dniowe autoryzowane przez producenta szkolenie 
z zaproponowanego systemu backup zakończone uzyskaniem certyfikatu 
z ukończonego szkolenia dla 1 osoby  
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4. Zakres wdrożenia 

 

1. Dokumentacja techniczna przedwdrożeniowa. Projekt wykonawczy. 

2. Montaż sprzętu wraz z dostarczonym przez wykonawcę okablowaniem niezbędnym do jego uruchomienia w szafach RACK. 

3. Rozbudowa istniejącej macierzy od dodatkowe dyski. 

4. Montaż kart HBA do istniejących serwerów Zamawiającego. 

5. Podłączenie sprzętu do zasilania i infrastruktury sieci LAN. 

6. Ustalenie produkcyjnej i zarządzającej adresacji IP na wszystkich urządzeniach. 

7. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware) oraz systemowego na wszystkich dostarczonych urządzeniach zgodnie 

z zaleceniami producenta. 

8. Wstępna konfiguracja UTM i uruchomienie „produkcyjne”. Konfiguracja serwera i usług VPN, konfiguracja istniejących sieci vLAN 

oraz podsieci LAN. 

9. Instalacja i konfiguracja systemu wirtualizacji wraz z jego aktualizacją. 

10. Konfiguracja sieci SAN.  

11. Konfiguracja macierzy i udostępnienie zasobów. 

12. Budowa klastra wydajnościowo - niezawodnościowego, konfiguracja wszystkich wymaganych funkcjonalności klastra (np. HA, 

vMotion). 

13. Instalacja i konfiguracja systemu do wykonywania kopii zapasowych na wskazanym przez Zamawiającego serwerze. W zakresie 

wdrożenia należy wykonać migrację do nowego oprogramowania backupowego. W ramach prac należy wyłączyć obecny system 

backupu i  zainstalować nowe oprogramowanie backupu na istniejący serwer backupu. Po migracji danych na nową macierz zakłada 

się wykorzystanie obecnej macierzy na potrzeby przechowywania kopii zapasowych. W ramach ochrony systemem backupu należy 

objąć bazy danych na serwerze Oracle oraz maszyny wirtualne na środowisku Vmware. 

14. Testy wydajnościowe i wysokiej dostępności.  

15. Szkolenie administratorów z zakresu wykonanych prac. 

16. Dokumentacja techniczna powdrożeniowa. 
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Wycena pojedynczych elementów  

L.p. Nazwa Wartość netto Wartość brutto 

1. Macierz dyskowa z wyposażeniem   

2. Urządzenie klasy UTM   

3. Oprogramowanie do wykonywania kopii 

zapasowych  

  

 

 

 

 

 

..........................................., dnia ............... 2018 r. 
 

…………………………………………… 
pieczątka i podpis upoważnionej osoby 
(osób)do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

Numery seryjne macierzy oraz serwerów znajdujących się u Zamawiającego. 
 

Macierz dyskowa IBM V3700 Type: 207224C S/N: 7851432 

Półka nr 1 Type: 207224E S/N: 7850807 

Półka nr 2 Type: 207212E S/N: 7871129 
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Serwery IBM x3650M4 

S/N P/N 

7915B3G-06CKHZE 81Y4391 

7915A3G-06CKHZG 81Y4391 

7915A3G-06CKHZM 81Y4391 

7915A3G-06CKHZL 81Y4391 

7915A3G-06CKHZD 81Y4391 
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Załącznik nr 2 do specyfikacji 
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/36/2018. 

 
OFERTA 

Nazwa Oferenta ......................................................................................................... 

Siedziba Oferenta ...................................................................................................... 

Telefon/ Fax ........................  E-mail: ………...................................................... 

NIP: …………… ………….REGON: ……………….. Numer KRS/ wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej ………............. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  pn. ”Rozbudowa, 

modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego 

Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu niezbędnego oprogramowania 

komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie 

z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych”. 

1. Składam/-y* niniejszą ofertę w imieniu własnym /jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia*.  

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.).  

3. Oferuję/-my* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa Wartość 
netto 

% VAT Wartość  
VAT 

Wartość 
brutto 

      

Razem:     

Słownie  netto.................................................................................................. PLN 

Słownie brutto::...............................................................................................  PLN 

w tym podatek VAT w wysokości ......% tj.                  .PLN   

(słownie .....................................................................................................................) 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 
 

4. Oświadczam/-y*, że na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …….. miesięcznej  
gwarancji  (nie krótszym niż 36 m - cy) licząc od daty dostarczenia. 

5. Oferuje/ my* termin realizacji zamówienia - ….....dni (nie dłuższy niż 52 dni). 

6. Przyjmuję/-my* termin płatności 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
........................................................................................................................................... 
Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji. 
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8. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty  

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie 
z przepisami o podatku towarów i usług* 

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 
o podatku towarów i usług nazwa przedmiotu zamówienia ............................... 
wartość przedmiotu zamówienia ....................................................................... 

9. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części 
zadania podwykonawcy: ……………………………………… w zakresie .................. 

10. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 22 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 
średnim przedsiębiorstwem*. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz. Urz. UE I.124 z 20.05.2003, str.36): TAK          NIE  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które 
zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 mln euro 

12. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy 
według projektu zawartego w SIWZ,  

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
**RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść 
oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

14. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności: 
1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OFEROWANYMI 

PARAMETRAMI  
2) FORMULARZ OFERTOWY  
3) UPOWAŻNIENIE/ PEŁNOMOCNICTWO  
4) ........................................................................................... 

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania 

dalszych informacji, jeżeli będą wymagane: 

1) informacje techniczne: tel ..................... Pan/i ................................................... 

2) informacje finansowe:  tel ......................Pan/i ................................................... 

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż 
wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, 
aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 
*/niepotrzebne skreślić 

_________________________________ 
miejscowość, data 
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______________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  
lub posiadających pełnomocnictw 

 wypełnić w sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  
dotyczy  
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Załącznik nr 3 do specyfikacji  
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/36/2018. 

Zamawiający: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa 

Wykonawca: 
 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

.......................................................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Rozbudowa, 
modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego 
Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu niezbędnego oprogramowania 
komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie 
z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych”. 
 

oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYKONAWCY                                                        
 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w ...................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 

w postępowaniu). 
 
………………………., dnia ……….. 2018 r.  
 

……………………………………………… 
Pieczęć imienna i podpis 

 

INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA ZASOBACH  INNYCH 
PODMIOTÓW 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego 
w.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 

w postępowaniu). 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów............................................... 
 ...................................................................................................................................... 
w następujących zakresie ............................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  

 
 
………………………., dnia ……….. 2018 r. 

 
 
 
…………………………………………… 

Pieczęć imienna i podpis 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODANYCH  INFORMACJI  
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodnie z prawdą zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 
 
………………………., dnia ……….. 2018 r. 
 

………………………………………………………………. 
Pieczęć imienna i podpis 
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Załącznik nr 4 do specyfikacji  
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/36/2018. 

 
Zamawiający: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa 

Wykonawca: 
 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. ”Rozbudowa, 
modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego 
Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu niezbędnego oprogramowania 
komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie 
z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych”. 
 
oświadczam, co następuje:  
 

 
OŚWIADCZENIA   DOTYCZĄCE    WYKONAWCY 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający 

przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy PZP. 

………………………., dnia ……….. 2018 r. 
………………………………………………. 

 
Pieczęć imienna i podpis  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. .......ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). 
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………., dnia ……….. 2018 r. 
…………………………………………… 

Pieczęć imienna i podpis 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 

 
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. 
 
………………………., dnia ……….. 2018 r. 

 
………………………………………………………………. 

Pieczęć imienna i podpis  

 

[UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 

2 ustawy PZP] 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ ami: ................. 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

………………………., dnia ……….. 2018 r. 
………………………………………………………………. 

Pieczęć imienna i podpis  
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 
………………………., dnia ……….. 2018 r. 
 

………………………………………………………………. 
Pieczęć imienna i podpis 
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Załącznik nr 5 do specyfikacji  
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/36/2018.  
 
Wykonawca: 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, ) 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 

 
Oświadczenie  

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ”Rozbudowa, 
modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego 
Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu niezbędnego oprogramowania 
komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie 
z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych”. 
 
 
oświadczam, że  
 

1. Nie należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu * 

 

2. Należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu * 
* Niepotrzebne skreślić 

 
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie. 
 
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej: 
1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 
 (...) ..................................................................... 

 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  
 
………………………., dnia ……….. 2018 r 
 

……………………………………………………. 
Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



54 

 

Załącznik nr 6 do specyfikacji  
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/36/2018. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego: pn. ”Rozbudowa, modernizacja obiektów 
szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – 
w zakresie zakupu niezbędnego oprogramowania komputerowego celem 
dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem unijnym 
o ochronie danych osobowych”. 
 
 
w imieniu: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

pełna nazwa Wykonawcy 

 
 
 
Oświadczam że przy realizacji zamówienia dysponować będę co najmniej jedną 

osobą, która będzie skierowana i odpowiedzialna za instalację i uruchomienie 

dostarczonych urządzeń i która w okresie ostatnich trzech lat instalowała 

i konfigurowała urządzenia i oprogramowanie w zakresie: urządzenia aktywne, 

system bezpieczeństwa sieci UTM oraz co najmniej jedną osobą, która będzie 

skierowana i odpowiedzialna za instalację i uruchomienie dostarczonych urządzeń 

i która w okresie ostatnich trzech lat instalowała i konfigurowała urządzenia 

i oprogramowanie w zakresie: macierz dyskowa, oprogramowanie do wirtualizacji, 

system do wykonywania kopii zapasowych. 

 
 
 
..........................................., dnia ...............  
        
 
 

……………………………………………… 
podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 
lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 7 do specyfikacji  

Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/36/2018. 
Zamawiający: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa 

Wykonawca: 
 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

........................................................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

WYKAZ WYKONANYCH /WYKONYWANYCH DOSTAW 

 
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, że w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, zostały/są przez nas wykonane niżej wymienione 
dostawy (co najmniej dwie dostawy i wdrożenia), odpowiadające przedmiotowi 
niniejszego zamówienia o wartości na kwotę nie mniejszą niż ……………….zł brutto. 
 

Przedmiot 
dostawy 

(charakterystyka  

dostawy)  

Początek  
realizacji 

od 

Koniec  
realizacji 

do 

Nazwa, adres podmiotu 
na rzecz, którego dostawy 

były/są realizowane 

Całkowita 
wartość 

zrealizowanego 
zamówienia 

Dokument 
potwierdzający* 

Str.  Nr 

      

      

      

      

      

 
 
*Należy dołączyć ponumerowane dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane lub są 
wykonywane należycie (np. listy referencyjne) – oryginały lub kopie. 

 
albo 
 
inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
 

 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca zamieści w ofercie taką informację i nie 
ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

..........................................., dnia ............... 2018 r. 
        
 

…………………………………………… 
pieczątka i podpis upoważnionej osoby 
(osób)do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do specyfikacji  
 

 

Umowa nr MSZ.ZP/….../2018 - Projekt 
 

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy 

ul. Mirowskiej 15, 42-200 Częstochowa  

NIP: 9491763544  REGON: 151586247 KRS:0000026830 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora     Wojciecha Koniecznego 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579 z późn. zmian.) 
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia .................... r. 
pod nr ............................. 
 

§ 1 
 

1. Przedmiot zamówienia stanowi: "Rozbudowa, modernizacja obiektów 
szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala 
Zespolonego" - w zakresie zakupu niezbędnego oprogramowania 
komputerowego oraz sprzętu komputerowego celem dostosowania 
informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie 
danych osobowych” 

2. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia ujętym w SIWZ, 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane produkty objęte przedmiotem 

umowy posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksową obsługę, przy zachowaniu 

maksimum staranności i fachowości we wszystkich czynnościach związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający będzie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań, wynikających 

z niniejszej umowy, a w szczególności będzie dbać o stworzenie odpowiednich 

warunków do wykonywania przez Wykonawcę czynności wynikających 

z gwarancji 

6. SIWZ stanowi integralną część umowy. 
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§ 2 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …...........2018 r. do dnia 
……….….2018 r. co nie wyklucza realizacji uprawnień Zamawiającego 
wynikających z niniejszej umowy, zwłaszcza w zakresie dotyczącym gwarancji. 

2. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego lub jego likwidacji, 
zastrzega on sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14- dniowego 
terminu wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 

 

§ 3 

 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z podanymi w ofercie cenami i one stanowią 
podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.  

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie przez Wykonawcę w opakowaniu 
producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest 
w cenę towaru. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości 
zamówienia w łącznej kwocie netto: ……………... PLN plus należny podatek 
VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto ………………. PLN, (słownie: 
……………….. złotych i …….). 

5. Zmiana cen brutto może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego 
rozporządzenia lub ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT. 

 

§ 4 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 
1) dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt 

i ryzyko do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w terminie …. 
dni od dnia podpisania umowy . 

2) powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy z 2 - dniowym 
wyprzedzeniem, 

3) dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia kompletnego, 
nieużywanego, fabrycznie nowego, wolnego od wad oraz gotowy do pracy 
zgodnie z przeznaczeniem. 

4) przekazania instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim oraz karty 
gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową, 

5) udzielenia na dostarczony sprzęt będący przedmiotem zamówienia gwarancji 
zgodnej z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji SIWZ. 
Gwarancja biegnie od podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2. 

6) montażu, konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania zgodnie ze specyfikacją 
SIWZ. 

2. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy uważa się datę 
obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez 
uwag.  

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą 
w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Sekcji Teleinformatyki. 
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4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy 
z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, 
jeżeli:  

1) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie 
zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
którekolwiek opakowanie będzie naruszone,  

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej 
dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania 
(dla których jest to wymagane) lub inne dokumenty wymagane przepisami 
prawa, 

5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi 
Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 
3 niniejszego paragrafu do: 

1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych 
braków, 

2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 14 
dni od daty zgłoszenia wad.  

6. Po zakończeniu dostawy Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do 
odbiorów Zamawiającemu.  

§ 5 
 

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i 4 odbywać się będzie, na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT.  
3. W przypadku przedstawiania przez Wykonawcę nieczytelnej lub wystawionej 

niezgodnie z przepisami o rachunkowości faktury VAT Zamawiający zastrzega 
sobie prawo odmówienia jej przyjęcia. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 21 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, 
Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

6. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. od 1 do 3 umowy zastanie 
zwrócona przez Zamawiającego, jako nieprawidłowa i nie będzie stanowić 
podstawy do zapłaty należności. 

§ 6 
 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym 

w § 2 ust 1 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy 
za każdy dzień opóźnienia, 

2) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym 
z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej 
części umowy, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 
10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej 
wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 
określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie 
przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.  
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§ 8 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności 
wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 
ust 1 i 3 ustawy: 
1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana 

wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy 
skutkującą sukcesją generalną 

2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy 
zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ. 

3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

2. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 

 

§ 9 

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane 
bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie 
zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też 
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana 
wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje 
w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę 
oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw 
z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej 
firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie 
indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 
wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 
bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez 
uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio 
na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie 
zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej 
umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie 
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej 
umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie 
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narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

5. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez 
Zamawiającego noty obciążeniowej obejmującej naliczaną karę umowną. 

6. Zamawiający ma prawo potrąceń kar umownych , o których mowa w ust. 1,2,3,4  
niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

7. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej 
wysokości odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

2. Zakres dostaw, które będą wykonywać podwykonawcy, strony ustaliły w ofercie. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy 
z podwykonawcami. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z należnego mu wynagrodzenia, 
ustalonego w § 3 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, 
wymaganego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą, 
a podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę za prawidłowo 
wykonane dostawy bezpośrednio do Zamawiającego, a Zamawiający uzyska 
potwierdzenie braku uregulowania przedmiotowych należności przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega wówczas 
pomniejszeniu o kwotę wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego na 
rzec Podwykonawcy. 

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
 

Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13  
 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
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