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 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  1. Nazwa zamawiającego: Gmina Rewal 2. Godziny urzędowania zamawiającego: 7.30 – 15.30 (w m-cu lipcu i sierpniu 7.00 – 15.00)  3. Numer telefonu i faksu zamawiającego:  91 38 49 011, 91 38 49 031  4. Adres zamawiającego: ul. Mickiewicza 19  72-344 Rewal, ug@rewal.pl, adres do przetargu  zp@rewal.pl 5. Adres strony internetowej: www.rewal.pl 6. Adres strony internetowej BIP na której Zamawiający udostępnił Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ): www.bip.rewal.pl  II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39-46 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”. 2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej 221.000 EURO. 4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do spraw nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z             macierzą dyskową, systemem backupowym i oprogramowaniem. 

2. Kody CPV:  48820000-2 – serwery,  48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: do 14 dni od daty zawarcia umowy.  V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.               Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
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Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  3) zdolności technicznej lub zawodowej.    3.1. Wykonawcy:  Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że: 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną dostawę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na dostawie pamięci masowej, serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 - zł brutto każda z przedstawionych dostaw (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartości poszczególnych dostaw nie sumuje się. 
Uwaga:  1. W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 2. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane (tj. w trakcie realizacji). W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w pkt. 3.1 lit. a) powyżej.   3. W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie 
weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji dostaw 
objętych tym zamówieniem. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 PZP, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się: 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;    2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r.  Poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1263 ), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769); 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce             komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 powyżej; 
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4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa                   wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega                wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                    i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te                informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje                          podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności                          Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,    o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie dostaw, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  w postępowaniu; 9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu                          zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie                            zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków       dowodowych; 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz                      ubiegania się o zamówienia publiczne; 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 13) Zamawiający  przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcę na podstawie 
w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

- 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 2017 r. poz. 1508 z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  
zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
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likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2-3 SIWZ) oraz art. 24 ust. 1 pkt. 16-20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 5-9 SIWZ)  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Ppz (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. a-c i pkt. 3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. a-c SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d i pkt. 3 SIWZ) gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d), b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 4 SIWZ), - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 7 i 9 SIWZ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 10 SIWZ), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 11 SIWZ), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3 powyżej. 6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
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Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 3 niniejszej 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. 9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 8  powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby 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 (rozdział V ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ). 10. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie  z postanowieniami rozdziału VI SIWZ.   VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I 
DODATKOWE INFORMACJE  
 

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE 
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ) 
 1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 2) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  
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- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostaw, których wskazane zdolności dotyczą; Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej.  5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2, 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 wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
  2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT): 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:  a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. b) dowodów określających czy te dostawy 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 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny by wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 

 3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:    NIE DOTYCZY 
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4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SKŁADANYCH PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT) TJ.:  1) NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE: 
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą 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 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy, na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
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polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, i skonkretyzowanych w rozdziale V ust. 1 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.   6) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8) W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert,  a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu.   VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców oferty wraz z załącznikami, zmiana oferty, powiadomienie o wycofaniu oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 2. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, należy je przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej. 3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać mogą sobie drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczoną jest forma pisemna.  4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez zamawiającego lub przez wykonawcę drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 5. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania była prowadzona w języku polskim. 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
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terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6. 8. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest: Tomasz Bartkowski – kontakt wyłącznie elektroniczny (zp@rewal.pl) lub pisemny.   VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę.   IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  3. Oferta musi zawierać minimum: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 SIWZ) wypełniony stosownie do wymagań zawartych w jego treści,  2) oświadczenia i inne dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 5 niniejszej SIWZ. Pozostałe oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI ust. 2 i 4 SIWZ składane są po terminie składania ofert zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.  4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 6. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 7. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący sposób: 
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nazwa (firma) adres wykonawcy                                                Oferta na : „Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, 

systemem backupowym i oprogramowaniem  Nie otwierać przed dniem 21.11.2018 r., godz. 09:15 
 10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane.  12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania: 1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa, 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w rozdziale VI SIWZ, 3) do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dołączyć należy umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia: b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji, c) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie,  który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,  4) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika. 5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 14. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie). 15. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i 
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oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego. 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 9 powyżej, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem. 18. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 6 marca  2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ): 1) mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą. 3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.  Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal , pok. nr 6 (sekretariat)  2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2018 roku, o godz. 09:00. 3. Zmiana i wycofanie oferty: 1) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału, 2) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), oznaczonym i opisanym odpowiednio w sposób wskazany w rozdziale X ust. 9 niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2018 roku o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego: pok. nr 5. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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6. Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.   XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  1. Ceną oferty jest roczne wynagrodznie za realizację dostaw objętą przedmiotem zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz ze wskazaniem obowiązującej stawki podatku VAT oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.   2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane miesięcznie, na podstawie iloczynu liczby biletów, wydanych zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego listą uczniów i ceny biletu miesięcznego podanego w Formularzu oferty. Koszt dojazdu autobusów do przystanków początkowych i koszt powrotu autobusów do bazy Wykonawcy nie będzie podlegał odrębnemu fakturowaniu i rozliczeniu przez Zamawiającego. 3. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej, określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. 4. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji.  5. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.  6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].  7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług tj. w przypadku:  1) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 2) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak  i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT, 3) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT, - 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 jak w ust. 7, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe informacje zaleca się podać na odrębnym załączanym do oferty dokumencie, przygotowanym przez Wykonawcę. Brak załączenia do oferty tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku o którym mowa w ust. 7.  XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT   1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 
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Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 

1 Cena całkowita brutto: Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x 60%, gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert 
- Cof - cena podana w badanej ofercie 2 Termin wykonania dosatwy: Liczba punktów = (Tpof/Tpmax) x 100 x 20%, gdzie: - Tpof – Najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród wszystkich ofert - Tpmax – Termin wykonania zamówienia w badanej ofercie Wykonawca może wskazać:  najkrótszy termin wykonania zamówienia: jeden dzień,   maksymalny termin wykonania zamówienia: czternaście dni .  
Wykonawca, który zaoferuje powyżej 14 dni otrzyma taką ilość punktów, jakby zaoferował 14 dni. W umowie z wykonawcą zostanie wpisany termin 14 dni na wykonanie zamówienia (maksymalny dopuszczalny termin wykonania zadania).  

 3 Dodatkowe wsparcie techniczne: Liczba punktów = (Tpof/Tpmax) x 100 x 20%, gdzie: - Tpof – Ilość godzin (ponad obowiązkowe 40 godziny) dodatkowego wsparcia podane w    badanej ofercie -Tpmax - maksymalna ilość godzin dodatkowego (ponad obowiązkowe 40 godziny) wsparcia spośród wszystkich badanych ofert. Wykonawca może wskazać:  najmniejsza ilość godzin: „zero”.   maksymalna ilość godzin: „czterdzieści”. Wskazanie większej ilości godzin zostanie zaliczone jako „czterdzieści” 

 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 
XIV. PODWYKONAWSTWO 

Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena całkowita brutto 60 % 
2 Termin wykonania dostawy 20 % 
3 Dodatkowe wsparcie techniczne 20% 
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.   XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:  1) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,  2) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami występującymi wspólnie. 

 XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym), a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.  2. Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 10 wzoru umowy. 
 XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca 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 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 XIX Zamówienia udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p.,   XX .  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 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:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rewal jest p. Tomasz Kapela; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Instalacja, konfiguracja i wdrożenie 
systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i oprogramowaniem 

 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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   
 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; 
 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 publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 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; 

 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.   

 
 
______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** 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.                    
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 Załącznik nr 1 do SIWZ   Wzór umowy  Umowa Nr IKO.271.04.2018.TB  zawarta w … w dniu  …………………………………….  pomiędzy:  Gminą Rewal z siedzibą w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

  p.o. Wójta Gminy Rewal Macieja Bejnarowicza 
            przy kontrasygnacie Beaty Żoły upoważnionej przez Skarbnika Gminnego (upoważnienie z 1 sierpnia 2017 r.)” a 
……………… -  zwanym dalej Wykonawcą     Została zawarta umowa o następującej treści:  § 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu wraz z usługa instalacji, konfiguracji, wdrożenia i przystosowania do aktualnie funkcjonującego środowiska IT oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 2. W zakresie przedmiotu umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace: a. Dostawa serwerów. b. Dostawa macierzy dyskowej. c. Dostawa urządzenia kopii zapasowych . d. Dostawę urządzeń sieciowych . e. Dostawę licencje oprogramowania systemów serwerowych. f. Dostawę pakietu licencji dostępowych. g. Dostawę licencji oprogramowania kopii zapasowych klastra maszyn wirtualnych. 
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h. Wykonanie usługi wdrożeniowych zgodnie ze specyfikacją. i. Wykonanie usługi szkolenia z obsługi infrastruktury. j. Zapewnienie usługi wsparcia technicznego.               Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr               postępowania IKO.271.04.2018.TB   3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność, dostarczyć oraz wydać 
Zamawiającemu Przedmiot Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się Przedmiot Umowy odebrać i 
zapłacić Wykonawcy umówione wynagrodzenie. 

4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązujących przepisach prawa 
oraz niniejszej Umowie. 

5. Zakres usług Wykonawcy obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania kompletnej usługi w 
zakresie sprzedaży oraz dostawy Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednia wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością 
i rzetelnością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, 
wyszkolenie i doświadczenie w wykonywaniu prac stanowiących Przedmiot Umowy. 

 § 2 Obowiązki Stron 1. Wykonawca w trakcie realizacji zobowiązań umownych zobowiązuje się do podjęcia współpracy z 
przedstawicielami Zamawiającego lub osobami przez Zamawiającego wskazanymi, w celu 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. W czasie przebywania na terenie Zamawiającego – bezwzględne przestrzeganie obowiązujących u 

Zamawiającego przepisów, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, innych zagrożeń występujących na terenie Zamawiającego; 

b. Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. Bieżąca współpraca z Wykonawcą; 
b. Przekazanie Wykonawcy niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy dokumentów, oświadczeń, 

informacji i wyjaśnień, w terminach określonych przez Wykonawcę; 
c. Dokonanie określonych przez niniejszą Umowę czynności związanych z odebraniem Przedmiotu 

Umowy; 
d. Zapłata umówionego wynagrodzenia. 
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  § 3 Realizacja Umowy 1. Miejscem dostawy urządzeń oraz prac montażowych i instalacyjnych, o których mowa w §1 pkt 2 jest siedziba Zamawiającego przy ulicy Mickiewicza 19 72-344 Rewal . 2. Prace, o których mowa w §1 pkt 2 zostaną zrealizowane w terminie do ……………………… (maksymalnie 14 dni od daty zawaria umowy) . 3. Koszty transportu przedmiotu Umowy do miejsca dostawy ponosi Wykonawca. 4. Dostarczenie przedmiotu Umowy do miejsca dostawy i wykonanie prac, o których mowa w ust.2 będzie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołów odbioru. 
5. Wydany Zamawiającemu Przedmiot Umowy powinien być oryginalny, fabrycznie nowy, nienoszący znamion użytkowania, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z normami i wymogami przewidzianymi w przepisach prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w niniejszej Umowie. 
6. Ryzyko uszkodzenia i zniszczenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego po stwierdzonym protokolarnie odbiorze całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 
7. W przypadku stwierdzenia w protokołach odbioru niezgodności Przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w Umowie, wadliwości lub braków w dostawie, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do bezpłatnej wymiany Przedmiotu Umowy na nowy, zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, lub do dokonania dostawy uzupełniającej bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wymiana sprzętu lub uzupełnienie dostawy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia w protokole odbioru niezgodności Przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w Umowie lub braków w dostawie. W przypadku opisanym w niniejszym ustępie, Przedmiot Umowy uważa się za wykonany w dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru stwierdzającego wymianę lub uzupełnienie dostawy Przedmiotu Umowy. 
8. Wykonawca zapewni min. …………….. (nie mniej jak 40) godzin usługi wsparcia technicznego świadczonego przez okres 12 miesięcy, od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego   § 4 Warunki wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie … zł (słownie). 2. Płatność dokonana będzie przelewem bankowym w terminie do 14 dni kalendarzowych w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy. 3. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień obciążenia konta Zamawiajacego.   § 5 Sprawowanie nadzoru 1. Zamawiający oświadcza, że sprawowanie nadzoru nad pracami określonymi w § 1 będzie wykonywał  a) … b) … 2. Nadzór nad pracami ze strony Wykonawcy sprawuje: …   § 6 Warunki gwarancji 1. Warunki gwarancji zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia osobno dla każdego rodzaju sprzętu oraz w ofercie Wykonawcy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy spełnia wymagania określone przez normy i przepisy obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu zawarcia Umowy. 3. Na prace wykonane i odebrany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego. 4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w gwarantowanym terminie 2 dni roboczych.    § 7 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15.000,00 zł w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15.000,00 zł w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 4. Strony postanawiają, że każda ze stron jest zobowiązana do naprawienia szkody również w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.  5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę spowodowaną działaniem siły wyższej, przez co rozumie się wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od Stron oraz niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia mu. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się wzajemnie o zaistnieniu takich okoliczności oraz do użycia wszelkich dostępnych środków aby usunąć przeszkodę i przywrócić stan pozwalający na wykonywanie Umowy.  § 8 1. Niniejsza umowa podlega udostępnieniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej. 2. W czasie trwania Umowy oraz przez czas nieograniczony po jej wygaśnięciu, Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są zapewnić poufność informacji dotyczących Stron pozyskanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, ich pracowników lub podwykonawców w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, zgody Strony.  §9 Poufność 1. W związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą” przetwarzanie danych osobowych. 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorach znajdujących się na serwerach Zamawiającego jest ………………………………………………………… . 3. Zamawiający, zgodnie z art. 31 Ustawy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, następujące kategorie danych osobowych/zbiory danych osobowych/:  1) imię i nazwisko,  2) adres zamieszkania,  3) adres e-mail,  4) numer telefonu, 5) PESEL 6) data urodzenia 7) stan cywilny 5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Ustawą. W szczególności przed rozpoczęciem 
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przetwarzania danych osobowych wdrożyć środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 – 39a Ustawy oraz zobowiązuje się spełnić wymagania określone w Ustawie. 6. Dostęp do powierzonych Wykonawcy danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym nadano upoważnienie wskazane w art. 37 ustawy. Upoważnienie nadaje Wykonawca, który na mocy niniejszej umowy jest właściwym Administratorem Danych Osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia kopii wydanych upoważnień. 7. W przypadku jeżeli Wykonawca w związku z realizacją Umowy będzie wykonywał część prac za pośrednictwem podwykonawców i prace te będą związane z dostępem do powierzonych niniejszą Umową do przetwarzania danych osobowych, to Wykonawca, zgodnie zapisami art. 31 Ustawy może tego dokonać wyłącznie po uprzednim zawarciu umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcą. 8. Wykonawca nie może dokonać podpowierzenia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych lub fragment innej umowy, w części odnoszącej się do podpowierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie której zamierza podpowierzyć dane osobowe w celu akceptacji. 9. Za działania i zaniechania podwykonawców tzn. podmiotów, którym dane osobowe  zostały powierzone, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. 10. W sytuacjach nadzwyczajnych (zdarzenia mogące skutkować utratą danych osobowych, modyfikacją przez osoby nieuprawnione lub ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym), gdy niemożliwe jest uzyskanie zgody Zamawiającego, Wykonawca może dokonać czynności nieobjętych zgodą Zamawiającego co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, wyłącznie na potrzeby zachowania bezpieczeństwa danych osobowych. O podjętych czynnościach Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 12. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i inspekcjach, o których mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo w takich działaniach. 13. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego wsparcia w prowadzeniu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, poprzez udzielanie sobie odpowiednich informacji na wniosek danej strony.  14. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy, gdy Wykonawca: 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,  2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zamawiającego,  3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.  15. Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji.                             § 10 Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
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1) Zmiana albo rezygnacja z osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod 
warunkiem, że Wykonawca wskaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, czy osoba na której zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie prowadzonego postępowania i posiada wymagane uprawnienia kierowcy  (zmiana 
niewymagająca sporządzenia aneksu, dokonywana na wniosek Wykonawcy w sytuacji gdy 
realizacja zamówienia przy udziale tej osoby (podwykonawcy) będzie niemożliwa (np. śmierć, 
choroba lub brak woli do wykonywania określonych czynności).  

2) zmiana polegająca na: 
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu) podwykonawcy, który nie 

został wskazany w ofercie; 
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu 

prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,  
- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 3) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w 

ofercie w sytuacji, gdy realizacja zamówienia przy udziale tej osoby będzie niemożliwa (np. 
śmierć, choroba lub brak woli do wykonywania określonych czynności). Zmiany składu 
osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko 
osoby, które legitymują się kwalifikacjami wymaganymi w SIWZ w celu potwierdzenia 
spełnia warunków udziału w postępowaniu (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

4) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a 
także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
usprawniających realizację zamówienia. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy 
stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też 
kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 
umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

5) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

6) Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 
wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).   

 § 11 Odstąpienie od umowy. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach. 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym  przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne lub 
zabezpieczające, którego charakter (w szczególności wysokość egzekwowanego lub 
zabezpieczanego roszczenia) zagraża wykonaniu umowy – odstąpienie od umowy w 
tym  przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania, 

d) w sytuacji, gdy Wykonawca wielokrotnie rażąco uchyla się od wykonywania zakresu 
umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty i sytuacje te są potwierdzone właściwymi 
protokołami z kontroli, Zamawiający po udzieleniu Wykonawcy dodatkowego, 7 
dniowego terminu, może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od upływu ww. 
terminu. W takim przypadku Zamawiający nie traci prawa do żądania zapłaty kar 
umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni jeżeli: 
a) Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 3 m-ce, mimo 

pisemnej informacji o istnieniu zaległości, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy.  

      3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności              takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.    § 12 Postanowienia końcowe 1. Strony oświadczają, że ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w sposób ugodowy. Jeśli zakończenie sporu w powyższy sposób okaże się niemożliwe, Strony poddadzą wszelkie spory pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego właściwego dla wartości przedmiotu sporu. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o zobowiązaniach umownych i umowie zleceniu. 3. Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi przy wykonywaniu niniejszej Umowy. Za działania lub zaniechania ewentualnych podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania lub zaniechania. 4. Wszelkie ewentualne zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egz., po 1 egz. dla każdej ze Stron. 



Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i 
oprogramowaniem 

Znak sprawy: IKO.271.04.2018.TB  

25 
 

     ……………………………………………………………. WYKONAWCA ……………………………………………………………. ZAMAWIAJĄCY   
                  Formularz Ofertowy i oświadczenia stanowiące wstępne poświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

           Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
              Załącznik nr 2 do SIWZ  FORMULARZ OFERTOWY 
 

Informacje dotyczące wykonawcy (Identyfikacja wykonawcy):  
Odpowiedź: (wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy1: 
 

 

Numer NIP: 
Numer REGON:2 

[……]  
[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy:  
Adres pocztowy: 
Telefon: 
Faks: 
Adres e-mail: 

 
 [……] 
[……]  
[……]  
[……] 

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem3? [   ] Tak [   ] Nie 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu: 
Imię i nazwisko: 
Stanowisko: 
Podstawa umocowania: 
Wzór podpisu4 

  
[……]  
[……]  
[……] 

                                                 
1 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum 
lub spółki cywilnej. 
2 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki  cywilnej. 
3 Patrz rozdział X ust. 18 SIWZ. 
4 Zaleca się złożenie wzoru podpisu/parafy, którą wykonawca będzie się posługiwał podpisując ofertę w tym jej zalączniki,  

w przypadku braku pieczęci imiennej.  
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Czy dokumentację, z której wynika sposób reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych5:    Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do ich pobrania: 
 

[  ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: 
W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami: https://prod.ceidg.gov.pl; https://ems.ms.gov.pl;  W przypadku gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku: ………………………………………………… 
 [  ] Nie 

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie 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).   * 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i oprogramowaniem , niniejszym: 1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

 
……………………………….………zł brutto, słownie: 
…..…………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………….……) w tym VAT w wysokości …..….%. 
 

4. OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ……………. dni ( nie 
dłużej niż 14 dni od daty zawarcia umowy). 
 

                                                 
5 Patrz rozdział VI ust. 5 pkt. 2 SIWZ. 



Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i 
oprogramowaniem 

Znak sprawy: IKO.271.04.2018.TB  

28 
 

5. Zapewniamy dodatkowo ………….. (ponad obowiązkowe 40 godzin) godzin usługi wsparcia 
technicznego świadczonego przez okres 12 miesięcy, od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego. 
 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie 
następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
wykazaliśmy w załączniku nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  
 

10. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 
11. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)              
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                        Załącznik nr 3 do SIWZ                                                                                                                                                            ………………………………. Pieczęć Wykonawcy  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i 
oprogramowaniem ” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) niniejszym oświadczam, co następuje:  
I.  INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam/y, określone przez Zamawiającego w rozdziale V ust. 1 SIWZ, warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 6   

Lp. Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE 
(podać) 

Rozdział V ust. 1 pkt. 3.1 i 3.2 SIWZ 
1 Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną dostawę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na dostawie pamięci masowej, serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 - zł brutto każda z przedstawionych dostaw (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartości poszczególnych dostaw nie sumuje się 

 
 
 

   
                                                 
6  W przypadku odpowiedzi negatywnej tj. „NIE” wypełnić należy pkt. II oświadczenia tj. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załączyć wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt. 3 SIWZ. 
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 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  

 
 
 
 II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w 
której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, w następującym 
zakresie:  
 
 
 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Tak / NIE DOTYCZY 
(podać) 

Podmiot 
udostępniający 

zasób 
(nazwa, adres) 

Rozdział V ust. 1 pkt. 3.1. i 3.2. SIWZ  
1 Podmiot udostępniający zasób w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną dostawę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na dostawie pamięci masowej, serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 - zł brutto każda z przedstawionych dostaw (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartości poszczególnych dostaw nie sumuje się 

  

    
    

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  III.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  
*uzupełnić odpowiednio, jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp  (rozdział V ust. 8 SIWZ).     
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                  Załącznik nr 4 do SIWZ ………………………………. Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i 
oprogramowaniem”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) niniejszym oświadczam, co następuje:   OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  

II. 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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:  …………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA **: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  
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.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  

*uzupełnić jeśli aktualizuje się podstawa wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 **uzupełnić jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.   .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)   Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  SKŁADANE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VI UST. 4 PKT. 2 SIWZ  
Załącznik nr 5 do SIWZ  ……………………………… Pieczęć Wykonawcy     OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ *    Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i 

oprogramowaniem””, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) niniejszym:  □ OŚWIADCZAM/Y, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w skład której wchodzą następujące podmioty*:  
Lp. Lista podmiotów 

1  
2  
3  
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□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)*.  
 
  .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  
 
 
* Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej, oraz w razie konieczności 
przedstawienie dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.          Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia   SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ  PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VI UST. 2 SIWZ 
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               Załącznik nr 6 do SIWZ  
……………………………… Pieczęć Wykonawcy  WYKAZ WYKONANYCH  DOSTAW 

W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego Zamówienia na podstawie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej przedkładam poniższy wykaz wykonanych dostaw:   

Lp. Przedmiot wykonywanej dostawy  Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana Wartość brutto dostawy 

Data wykonania dostawy  
 Od (d/m-c/rok) 

 Do (d/m-c/rok) 
       
       
       
       

 W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam dowody, określające czy wskazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie .  
 

     .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
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                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Załącznik nr 7 do SIWZ  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

         
 1. Instalacja dostarczonych serwerów w szafie rack w serwerowni Zamawiającego. Dla każdego z serwerów (2) należy wykonać poniższy zakres usług: - aktualizacja oprogramowania układowego do najnowszej stabilnej wersji, - instalacja systemu operacyjnego lub wirtualizatora na dyskach macierzy zewnętrznej (tzw. boot from SAN), wraz z wymaganymi sterownikami i poprawkami, - instalacja i konfiguracja oprogramowania zapewniającego wielościeżkowość dla dostarczonej macierzy dyskowej. 2. Instalacja i konfiguracja dostarczonej macierzy dyskowej w serwerowni Zamawiającego. Aktualizacja oprogramowania układowego kontrolerów macierzy i dysków do najnowszej stabilnej wersji. Podłączenie do sieci zarządzającej Zamawiającego. Konfiguracja ścieżek SAN w sposób umożliwiający najbardziej wydajny transfer danych. Konfiguracja zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  w ramach dostarczonej macierzy dyskowej pul dyskowych i dysków logicznych w sposób umożliwiający pełną migrację istniejących zasobów dyskowych i prezentacja dysków logicznych (LUN) do serwerów w sposób umożliwiający rozruch serwerów z zasobów macierzy, a także stworzenie klastra HA. 3. Instalacja i konfiguracja dostarczonego przełącznika sieciowego w serwerowni Zamawiającego. Aktualizacja oprogramowania układowego do najnowszej stabilnej wersji. Integracja z istniejącą siecią Zamawiającego. Konfiguracja w sposób umożliwiający najbardziej wydajny transfer danych i zapewnią optymalną pracę środowiska. 4. Konfiguracja środowiska klastra maszyn wirtualnych wysokiej dostępności (HA) w oparciu o zainstalowane serwery (2) i o zasoby macierzy zewnętrznej.  5. Przeniesienie dotychczas używanych przez Zamawiającego maszyn wirtualnych działających w 

oparciu o klaster HA Vmware na nowo zainstalowany (pkt. 4) klaster. Migracja musi odbyć się z 
zapewnieniem najmniejszego wpływu na pracę systemów Zamawiającego. Sprawdzenie 
poprawności migracji danych. 

6. Instalacja dostarczonego zasobu dyskowego NAS w serwerowni Zamawiającego. Aktualizacja 
oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji. Podłączenie do sieci Zamawiającego w sposób 
umożliwiający utworzenie z urządzenia repozytorium kopii zapasowych dla dostarczonego 
oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Skonfigurowanie wraz z Zamawiającym 
urządzeń sieciowych, do których podłączony będzie NAS, w sposób umożliwiający najbardziej 
wydajne przesyłanie danych. 
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7. Przygotowanie maszyny wirtualnej (serwer kopii zapasowych), zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Zamawiającego z systemem operacyjnym Windows Server 2016 wraz z wymaganymi przez producenta oprogramowania poprawkami. Wprowadzenie adresacji i konfiguracji dostarczonej przez Zmawiającego. Konfiguracja połączeń sieciowych w celu optymalizacji wykonywania kopii zapasowych. 8. Instalacja i konfiguracja na w/w maszynie wirtualnej oprogramowania do tworzenia kopii 
zapasowych. Konfiguracja repozytoriów na przygotowany zasób NAS. Konfiguracja zadań kopii 
zapasowych dla istniejących maszyn wirtualnych w środowisku Zamawiającego. Zadania kopii 
zapasowych powinny uwzględniać politykę kopii pełnych i przyrostowych w konfiguracji oraz 
retencji ustalonej z Zamawiającym. 

9. Konfiguracja zadań kopii zapasowych dla istniejących maszyn wirtualnych w środowisku 
Zamawiającego.  

10. Wykonanie przynajmniej jednej pełnej kopii zapasowej całej infrastruktury Zamawiającego i 
sprawdzenie poprawności i odtwarzalności wykonanych kopii. 

11. Przygotowanie środowiska testowego, składającego się ze sprzętu dotychczas wykorzystywanego przez Zamawiającego (np. serwery, macierz, przełączniki) – z którego została wykonana migracja. Środowisko to musi zostać wyczyszczone i zreinstalowane. Sprzęt powinien zostać zaktualizowany do najnowszych dostępnych wersji oprogramowania układowego. Oprogramowanie wirtualizacyjne i systemy operacyjne zainstalowane w wersji posiadanej przez klienta. 12. Sporządzenie dokumentacji powdrożeniowej i przygotowanie planu DRP dla nowo powstałego 
środowiska. 

 
 

 Przeprowadzenie szkolenia z obsługi infrastruktury 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla maksymalnie 2 administratorów wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim w okresie 2 dni po 8 godzin lekcyjnych. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną.   Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności użytkowania i administrowania zaproponowanym przez Wykonawcę środowiskiem sprzętowym oraz zastosowanym oprogramowaniem. W szczególności szkolenie obejmować będzie:  1. Ocena środowiska wirtualizacji 

 przegląd rozwiązań wirtualizacyjnych firmy Microsoft 
 technologie wirtualizacji  
 przegląd komponentów System Center 2012 R2 /2016 
 ocena aktualnego środowiska wirtualizacji 
 rozszerzenie wirtualizacji do chmury  2. Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V 
 instalowanie i konfiguracja roli Hyper-V w Windows Server 2012/2016 
 zarządzanie Hyper-V 
 konfiguracja ustawień Hyper-V 
 konfiguracja przestrzeni dyskowych i sieci komputerowej dla Hyper-V  3. Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami, wirtualnymi maszynami i punktami kontrolnymi 
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 tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych 
 tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych 
 instalacja i importowanie maszyn wirtualnych 
 zarządzanie punktami kontrolnymi maszyn wirtualnych 
 monitorowanie Hyper-V 
 projektowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi  4. Tworzenie i konfigurowanie sieci dla wirtualnych maszyn 
 tworzenie i korzystanie z wirtualnych przełączników Hyper-V 
 zaawansowane funkcje sieciowe Hyper-V 
 wirtualizacja sieci z Hyper-V  5. Migracja maszyn wirtualnych i replikacja Hyper-V 
 zapewnienie wysokiej dostępności i redundancji dla wirtualizacji 
 wdrożenie migracji maszyn wirtualnych 
 wdrażanie i zarządzanie replikacją Hyper-V  6. Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V 
 omówienie klastrów pracy awaryjnej 
 konfiguracja i obsługa Shared Storage 
 wdrażanie i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej z Hyper-V  7. Ochrona i monitoring infrastruktury wirtualizacji 
 Przegląd opcji kopii zapasowych i przywracania dla maszyn wirtualnych 
 Instalacja i konfiguracja  systemu kopii zapasowych dla serwerów zastosowanych w proponowanych rozwiązaniach. 
 Praktyczne wykonywanie kopii zapasowych oraz ich przywracania dla środowisk serwerów.  8. Macierze dyskowe 
 Przegląd podstawowych technologii stosowanych przy budowie macierzy dyskowych i ich funkcjonalności. 
 Omówienie technologii i funkcjonalności charakterystycznych dla proponowanego rozwiązania. 
 Zarządzanie macierzą , grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi. 
 Tryby udostępniania danych i migracja danych w obrębie macierzy. 
 Tworzenie kopii danych i ich tryby. 
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Szafa 19” RACK 42U 
Element konfiguracji Wymagania minimalne 

Obudowa 

Szafa rack 19” o wysokości min. 42U ; Wszystkie nie wykorzystane miejsca w szafie RACK muszą zostać zaślepione odpowiednimi panelami. W szafie mają być zainstalowane wszystkie elementy zamawianego zestawu.  Gwarancja szafy rackowej: Producenta sprzętu, minimum 12 miesięcy, naprawa w miejscu instalacji, możliwość zgłaszania usterek 5 dni w tygodni przez 8 godziny na dobę.  
Serwer – 2 szt. 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 
Obudowa Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 
Procesor  

Jeden procesor dedykowany do pracy w serwerach, posiadający nie więcej niż szesnaście rdzeni fizycznych, x86, 64 bity, osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny na: http://www.cpubenchmark.net) co najmniej wynik 20200 punktów PassMark CPU Mark. 

Pamięć operacyjna 
do 768TB DDR3: wsparcie dla 2133MT/s dla konfiguracji 2DPC, do 3TB DDR4: wsparcie dla 2400MT/s dla konfiguracji 3DPC, Możliwość zainstalowania pamięci RDIMM lub LRDIMM, Oferowana konfiguracja musi być wyposażona w minimum 128 GB RAM RDIMM lub LRDIMM pracująca z prędkością 2400 MT/s. 

Ochrona pamięci Advanced ECC, Online Spare. 
Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. 

Sloty rozszerzeń 

Minimum 2 slot PCIe Generacji 3 w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) umożliwiające zamontowanie minimum jednej karty PCIe pełnej wysokości. Możliwość rozbudowy o dodatkowy slot PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width). Możliwość zamontowania dodatkowej karty sieciowej posiadającej minimum dwa porty o prędkości 10 GbE lub cztery porty o prędkości 1 GbE bez zajmowania slotów PCIe. Warunek ten będzie uznany za spełniony jeśli zaproponowany serwer będzie posiadał dodatkowy (poza wymaganymi powyżej (3)) slot PCIe. 
Dysk twardy Możliwość zainstalowania do 10 dysków Hot Plug z interfejsami SAS lub SATA, 2,5”. Możliwość instalacji do 6 dysków NVMe. 

Kontroler 

Kontroler macierzowy SATA 6Gb/s, zapewniający obsługę do 8 napędów dyskowych SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/5. Możliwość rozbudowy o kontroler SAS 12 Gb/s producenta serwera wyposażony w min. 2 GB pamięci z podtrzymaniem zawartości, umożliwiający podłączenie dysków SAS lub SATA, poziom RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, z możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache i możliwość szyfrowania, nie zajmujący slotu PCI. Możliwość rozbudowy o kontroler SAS 12 Gb/s producenta serwera wyposażony w min. 4 GB pamięci z podtrzymaniem zawartości, umożliwiający bezpośrednie podłączenie min. 12 dysków SAS lub SATA, poziom RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, z możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache i możliwość szyfrowania. 
Interfejsy sieciowe Minimum 4 porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-E. 
Interfejsy Fiber Channel (FC)  Minimum 2 porty FC 16 Gb zajmujące nie więcej niż jeden slot PCI. 
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Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 
Porty 

5 x USB 3.0 (w tym dwa  wewnętrzne).  1x VGA Wewnętrzny slot na kartę microSD.  Możliwość rozbudowy o port szeregowy i port VGA z przodu obudowy. 
Dodatkowe napędy Możliwość zainstalowania wewnętrznego napędu DVD-RW 
Zasilacz Minimum 2 zasilacze redundantne typu Hot-Plug, każdy o mocy nie mniejszej niż  500W o sprawności nie gorszej niż 94%. Zgodność z normą ENERGY STAR. 
Chłodzenie Zestaw redundantnych wentylatorów. Standard temperatury otoczenia zgodny z wymogami ASHRAE A3 i A4. 

Zarządzanie i obsługa techniczna 

Wbudowana karta zdalnego zarzadzania z własnym, dodatkowym portem GbE;  przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Jeżeli do uzyskania powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, tako muszą zostać także dostarczone. Zdalna konsola + bezpieczne CLI (SSLv2) przez przeglądarkę oraz aplikację na urządzenia mobilne systemu android; dostęp do UEFI/BIOS oraz konsoli działającego systemu; automatyczne alerty SNMP; musi umożliwiać definiowanie co najmniej 12 unikalnych użytkowników. UEFI:  dostępny przez shell CLI oraz menu, Wsparcie tftp, PXE dla IPv6 i  TCP, ładowanie z ftp, http lub iso; wsparcie do ładowania z urządzeń o pojemności >2,2TB; RESTful API: możliwość automatyzacji monitoringu i zarządzania przez skrypty Intelligent Provisioning: możliwość automatyzacji zadań przydzielania serwera do określonych funkcji i/lub środowisk. Zdalne wsparcie - możliwość podłączenia do automatycznego wsparcia producenta. Inteligentne narzędzia uaktualnień  - w celu automatyzacji wersji firmware i sterowników urządzeń, oraz pakietów serwisowych; Integracja zarządzania serwerem z poziomu PowerShell 2.0 oraz skryptów Linux/Unix ang . Scripting ToolKit Dioda LED pozwalająca na identyfikację serwera w rack. 

Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych 

Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Oracle Linux CentOS Citrix XenServer 

Support 

Minimum 3-letnie wsparcie serwisowe producenta serwera, w miejscu instalacji, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym (NBD), okno zgłoszeniowe 13/5, świadczone przez polski oddział serwisowy producenta serwera. Wszystkie dyski uszkodzone w okresie trwania wsparcia serwisowego nie wymagają zwrotu po wymianie na sprawne. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Dostarczone urządzenie musi być produktem fabrycznie nowym, nieużywanym, dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski. Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. 
Usługa instalacji Wykonana przez autoryzowany serwis producenta lub producenta w tym także konfiguracja zdalnego raportowania uszkodzeń do producenta sprzętu. 

 
Macierz dyskowa – 1 szt. 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 
Typ obudowy Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”, o wysokość maksymalnie 2U. 
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Przestrzeń dyskowa Macierz musi udostępniać minimum 9,6 TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 8 dysków w technologii SAS i prędkości obrotowej min. 10k obr./min. 
Możliwość rozbudowy Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy) do co najmniej 192 dysków twardych.  

Obsługa dysków 
Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS, w tym również dyski SED (Self Encrypting Drive) dla każdej z wymienionych technologii. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i Nearline SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”.  

Sposób zabezpieczenia danych 

Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID. 
Tryb pracy kontrolerów macierzowych 

Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci SAN w technologii FC. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC.  

Pamięć cache 

Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache, 16 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat. 
Rozbudowa pamięci cache 

Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache przy najmniej dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash.  Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem. 
Wydajność 

Macierz w maksymalnie wydajnej konfiguracji musi osiągać wydajność nie gorszą niż: - 220 000 IOPS dla operacji losowego odczytu - 100 000 IOPS dla operacji losowego zapisu 
Interfejsy  

Macierz musi posiadać nie mniej niż 4 porty FC 16 Gb/s z możliwością rozbudowy do: - 8 porty FC 16 Gb/s - 4 porty FC 16 Gb/s + 4 port 10GbE iSCSI 
Zarządzanie Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej.  

Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi 

Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej.  Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping) równocześnie na przynajmniej dwóch rodzajów (SSD i SAS, SAS i NL-SAS) bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. 

Thin Provisioning 
Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). 
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Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. 

Wewnętrzne kopie migawkowe 

Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii.  Macierz musi wspierać minimum 500 kopii migawkowych. Aktualnie wymagane jest dostarczenie licencji umożliwiające wykonanie 50 jednoczesnych kopii migawkowych. Możliwość zwiększenie ilości jednoczesnych kopii migawkowych za pomocą licencji w przyszłości. 
Wewnętrzne kopie pełne 

Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych.  Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. 

Migracja danych w obrębie macierzy 

Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Aktualnie nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. Możliwość aktywowania za pomocą licencji w przyszłości. 

Zdalna replikacja danych 

Macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Musi istnieć możliwość natywnej replikacji za pośrednictwem różnych infrastruktur (FC, sieci IP).  Macierz musi umożliwiać replikację „wiele do jednego” – nie mniej niż 4:1 macierzy z tej samej rodziny. Aktualnie nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. Możliwość aktywowania za pomocą licencji w przyszłości. 

Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych 

Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami).  Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2012/2016, Linux, VMware, HP-UX. Macierz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server i Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. 
Redundancja  

Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w tym: kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. 
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Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy.  

Dodatkowe wymagania 
Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Oferowana macierz musi posiadać certyfikat Energy Star lub równoważny. 

Gwarancja 

Minimum 3-letnie wsparcie serwisowe producenta serwera, w miejscu instalacji, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym (NBD), okno zgłoszeniowe 13/5, świadczone przez polski oddział serwisowy producenta serwera. Wszystkie dyski uszkodzone w okresie trwania wsparcia serwisowego nie wymagają zwrotu po wymianie na sprawne. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Dostarczone urządzenie musi być produktem fabrycznie nowym, nieużywanym, dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski. Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. 
Usługa instalacji Wykonana przez autoryzowany serwis producenta lub producenta w tym także konfiguracja zdalnego raportowania uszkodzeń do producenta sprzętu. 

 
 
NAS zasób dyskowy – 1 szt. 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 
CPU Procesor minimum 2,4GHz, czterordzeniowy 64-bit. 
Pamięć Flash Minimum 512MB. 
Pamięć RAM Minimum 4GB typu DDR3 SO-DIMM o częstotliwości taktowania 1600MHz o obniżonym napięciu z możliwością rozbudowy do minimum 16GB. 
Możliwość rozbudowy w ramach zasobu dyskowego Możliwość podłączenia minimum 8 szt. dysków twardych o wymiarach 2.5" albo 3.5" o interfejsie SATA minimum 6Gb/s. 
Możliwość rozbudowy w wykorzystaniem dodatkowego zasobu dyskowego 

Możliwość podłączenia dodatkowego modułu rozszerzającego umożliwiającego dodatkowo podłączenie minimum 12 dysków twardych. 

Przestrzeń dyskowa 
Zasób dyskowy NAS musi udostępniać minimum 36 TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 6 dysków w technologii SATA i prędkości obrotowej min. 7.2k obr/min. oraz pojemności pamięci cache minimum 256MB. Możliwość odłączenia dysków twardych bez wyłączenia zasilania. 

Porty 
Minimum 4 szt. portów 1Gigabit LAN Minimum 1 szt. 10GbE BASE-T Minimum 2 szt. USB 2.0 Minimum 2 szt. USB 3.0 

Wskaźniki LED HDD 1-8, Status, LAN, USB, Power 
Zasilanie Minimum 2 szt. zasilaczy ATX 250W, Input: 100V-240V ~ / 5A-2.5A, 50Hz-60Hz 
Obsługa RAID Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. 
Funkcje RAID Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. 
Typ obudowy Zasób dyskowy musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”, o wysokość maksymalnie 2U. 
Szyfrowanie Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów. Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) 
Protokoły CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP 
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Wirtualizacja Możliwość podłączenia do Vmware, Citrix lub Hyper-V, możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych bezpośrednio na macierzy bez konieczność posiadania zewnętrznych wirtualizatorów 

Dostępne usługi 
Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Obsługa migawek (min. 1024), Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Virtualization Station 

Dodatkowe minimalne wymagania 
Zasób dyskowy NAS musi posiadać graficzny interfejs użytkownika w celu łatwego zarządzania zasobem, musi posiadać wybudowany system wyszukiwania plików w zasobach oraz musi posiadać wbudowane centrum aplikacji.  

Kompatybilność z oprogramowaniem Certyfikat zgodności VMware® Ready™, Citrix® Ready™, Microsoft® Hyper-V™ (Windows Server 2012 R2) 

Gwarancja 

Minimum 3-letnie wsparcie serwisowe producenta zasobu dyskowego oferowanego zarówno na urządzenie jak i zamontowane dyski twarde. Wszystkie dyski uszkodzone w okresie trwania wsparcia serwisowego nie wymagają zwrotu po wymianie na sprawne. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Pomoc telefoniczna lub e-mailowa przy uruchomieniu i wdrożeniu produktu, wsparcie techniczne w przypadku problemów ze współpracą z innymi elementami sieci, pełna asysta telefoniczna / e-mailowa przy aktualizacji oprogramowania, pomoc techniczna w sprawach nietypowych, modyfikacjach oprogramowania itp., priorytetowy tryb rozpatrywania gwarancji i prowadzenia naprawy. Dostarczone urządzenie musi być produktem fabrycznie nowym, nieużywanym, dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski. Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z zasobem oraz oprogramowania wewnętrznego 
Usługa instalacji Wykonana przez autoryzowany serwis / partnera producenta 

 
 
Urządzenie sieciowe - 1 szt.  

Element konfiguracji Wymagania minimalne 

Typ obudowy Wysokość oferowanego urządzeń sieciowych nie może przekraczać 1U. Oferowane urządzenie sieciowe musi być przystosowane do montażu w szafie 19” i dostarczone z wszystkimi niezbędnymi do tego elementami. 

Gniazda sieciowe 
Oferowane urządzenie sieciowe musi posiadać: Minimum 24 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE- T, Minimum 2 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP).  Minimum 2 porty miedziane 10Gb w standardzie 10GBaseT, niezależne od wymaganych portów 10/100/1000BaseT i 10Gb SFP+ 

Przepustowość Minimum 128  Gbps 
Wydajność Minimum 95 Mpps 
Pamięć Flash Minimum 128 MB 
Pamięć operacyjna Minimum 1GB 
Rozmiar tablicy adresów MAC Minimum 16000 

Obsługiwane standardy 
Urządzenie sieciowe musi spełniać poniższe standardy: IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED IEEE 802.1d IEEE 802.1p IEEE 802.1q 
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IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3ad IEEE 802.3at IEEE 802.3i IEEE 802.3x IEEE 802.3z 

Zarządzanie urządzeniem 

CLI (wiersz poleceń) HTTP HTTPS RMON 1 RMON 2 SNMP v1 SNMP v2c SNMP v3 

Dodatkowe informacje 

Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI Minimum 32 wpisy w tablicy routingu IPv4 i minimum 32 wpisy w tablicy routingu IPv6 Routing IPv4 – minimum: statyczny Routing IPv6 – minimum: statyczny Bufor pakietów nie mniejszy niż 1,5 MB Obsługa ramek Jumbo o wielkości 10kB Wsparcie dla standard Link Aggregation Control Protocol (LACP) Funkcja łączenia w stos grupy, co najmniej 4 przełączników, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie.  Łączenie w stos z wykorzystaniem portów 10Gb Realizacja linków agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol  Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 tagi sieci VLAN oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN, Obsługa IGMP Snooping Diagnostyka kabli miedzianych Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45 Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych Funkcja mirroringu portów Funkcja izolacji portów Wsparcie dla DHCP Relay Wsparcie dla NTP (Network Time Protocol) Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2 i 3 modelu OSI Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN (Voice VLAN) Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C Maksymalny pobór mocy nie większy niż 425W Budżet mocy dla zasilanych urządzeń w standardzie POE/POE+ nie mniejszy niż 370W Możliwość podłączenia nadmiarowego zasilania w calu zapewnienia nadmiarowości, Możliwość zwiększenia budżetu mocy dla POE/POE+ do 720W, 
Zasilanie 100 - 240 V AC 
Gwarancja / Pochodzenie Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy 
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po zgłoszeniu awarii (Next Business Day). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dodatkowo wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez cały okres trwania gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. Wszystkie urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych Wszystkie przełączniki oraz akcesoria (np. wkładki SFP, SFP+) muszą pochodzić od jednego producenta  Wszystkie przełączniki muszą być fabrycznie nowe.  
Usługa instalacji Usługa instalacji sprzętowej wykonana przez autoryzowany serwis producenta lub producenta w tym także konfiguracja zdalnego raportowania uszkodzeń do producenta sprzętu. 

 
 
Oprogramowanie systemów serwerowych 
 
Serwerowe systemy operacyjne dla serwerów  
Licencje na serwerowy system operacyjny muszą być przypisane do każdego rdzenia procesora fizycznego 
na serwerze. Licencje muszą uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku 
fizycznym oraz uruchomienia co najmniej sześciu (6) instancji serwerowego systemu operacyjnego (SSO) 
wirtualnych środowisk za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji na każdym z serwerów fizycznych.  
Oprogramowanie musi zapewniać odpowiednią ilość licencji wynikającą z ilości rdzeni procesorów fizycznych 
zaoferowanych konfiguracji każdego z serwerów. 
Dostarczone licencje muszą być bezterminowe. 
 
Serwerowe systemy operacyjny (SSO) muszą posiadać następujące, wbudowane cechy:  1. Możliwość wykorzystania, do 512 logicznych procesorów oraz co najmniej 24 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 2. Możliwość wykorzystywania 240 procesorów wirtualnych oraz 12TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. 4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 11. Wbudowane szyfrowanie dysków. 12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 
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13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 15. Graficzny interfejs użytkownika. 16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. 18. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 19. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 20. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.  21. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności: a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: I. Podłączenie SSO do domeny usługi katalogowej w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, II. Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, III. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej e. Centrum Certyfikatów (CA), (obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: I. Dystrybucję certyfikatów poprzez http II. Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, III. Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. f. Szyfrowanie plików i folderów. g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. i. Serwis udostępniania stron WWW. j. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), k. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, l. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: I. Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, II. Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. III. Obsługi 4-KB sektorów dysków IV. Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra  V. Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. 
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VI. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) 22. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. 23. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 24. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 25. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 26. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WSManagement organizacji DMTF. 
 
Wykonawca zapewni obronę Zamawiającego z tytułu roszczeń strony trzeciej o naruszenie przez oferowany produkt 
prawa autorskiego w przypadku niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o roszczeniu odszkodowawczym. 
 
 Pakiet licencji dostępowych – 1 komplet 
Pakiet licencji dostępowych (CAL -Client Access License)  do w/w serwerowych systemów operacyjnych dla 
użytkowników wewnętrznych w łącznej ilości 50 szt. Licencje muszą zapewnić w zgodzie z wymaganiami 
licencyjnymi producenta możliwość wykorzystania przez użytkowników wewnętrznych funkcjonalności serwerowych 
systemów operacyjnych. 
 Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych klastra maszyn wirtualnych 
– 1 szt. 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 

Wszystkie dostarczone licencje muszą min. spełniać wymagania: 

Licencje bezterminowe muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku wymiany serwera), Ilość dostarczonych licencji musi umożliwiać wykonywanie nieograniczonej liczby kopii zapasowych nielimitowanej liczby maszyn wirtualnych uruchomionych w ramach dostarczonego środowiska serwerowego. W okresie wsparcia producenta dostarczonego wraz z licencjami (minimum 1 rok) możliwość pobierania nowych wersji oprogramowania. 

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, Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów Hyper-V oraz pojedynczymi hostami Hyper-V. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V 

Parametry funkcjonalne 

Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU” lub „per-HOST” (serwer fizyczny). 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 umożliwiać wykonanie kopii zapasowych nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych, 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, 
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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 uaktualniania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania, 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 aktualizaci 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 zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.5,  5.6, 8.0, 8.10 i archiwizować również 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. 

Wymagania dotyczące wykonywania kopii zapasowych 

Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej, 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 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 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 
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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) 

Wymagania dotyczące odzyskiwania kopii zapasowych 

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 środowiska 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 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: Linux  ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs  BSD  UFS, UFS2  Windows  NTFS, FAT, FAT32, ReFS  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 , Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. 
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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 

Wymagania dodatkowe 

Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. 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 

Monitoring 

System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich 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 instalować się na systemach operacyjnych: Microsoft Windows Server 2008 SP2 i nowszych, Microsoft Windows 7 SP1 i nowszych. System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter 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 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 System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii 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 
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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 systemach operacyjnych: Microsoft Windows Server 2008 SP2 i nowszych, Microsoft Windows 7 SP1 i nowszych. 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 System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych 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 
  


