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Załącznik nr 1 do SIWZ 

(Załącznik nr 2 do umowy) 

…………………………………………………… 

                     (pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA 

(FORMULARZ  OFERTOWY) 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres siedziby:................................................................................................................................... 

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

Telefon/Fax: 

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

(Zamawiający wszelką korespondencję będzie przesyłał na wskazany powyżej fax) 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ........................................................................... 

(Zamawiający wszelką korespondencję będzie przesyłał na wskazany powyżej mail) 

NIP: .................................................................................................................................................. 

ZAMAWIAJĄCY:  

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO 

NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE  

UL. JANICKIEGO 30, 71-270 SZCZECIN  

 

 

Składamy ofertę na: 

Rozbudowę oraz modernizację urządzeń serwerowych w dwóch lokalizacjach 

(ośrodkach przetwarzania) Zamawiającego tak, aby uzyskać wysokodostępną 

platformę wirtualizacyjną. 

 

Oferujemy: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia  

i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, 

stanowiącego załącznik do SIWZ za całkowitą cenę: 

…………………….….. zł brutto 

(słownie: ........................................................................................................................), w tym  

należny podatek VAT. 

2. Dostarczenie do ośrodka nr 1 i ośrodka nr 2 po jednym serwerze w następującej konfiguracji 

Oferowany model: ……………………….……… producent: …………………………… 
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Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 
Parametry oferowane  

(proszę podać dokładne wartości) 

1. Obudowa serwera 

Maksymalnie 4U RACK 19 cali (wraz z 

szynami montażowymi oraz ramieniem do 

prowadzenia kabli, umożliwiającymi 

obsługę serwisową serwera w szafie rack 

bez wyłączania).  

Serwer wyposażony w zamykany, 

zdejmowany panel przedni chroniący 

przed nieuprawionym dostępem do 

dysków 

Serwer z zamontowanym czujnikiem 

otwarcia obudowy współpracującym z 

BIOS. 

Serwery o wysokości 2U - TAK/NIE 

2. CPU 

Klasa x86-64bit. 

Ilość procesorów: 1 

Pojemność obsługiwanej pamięci RAM: 

768 GB 

Sumaryczna ilość fizycznych rdzeni  

w serwerze: 16 

Częstotliwość taktowania rdzenia: 2GHz. 

Wydajność serwera wyposażonego  

w 2 procesory (takie jak oferowany) min. 

149 punktów w teście SPEC CPU2017 

Integer Rate Results kolumna Baseline. 

Wynik testu oferowanego rozwiązania 

musi być opublikowany na stronie 

www.spec.org 

Zamawiający dopuszcza oferowanie 

kombinacji serwer/procesory dla której nie 

opublikowano wyników SPEC CPU2017 

Integer Rate Results kolumna Baseline – z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca dołączy do 

oferty wynik testu serwera innego 

producenta wyposażonego w tą samą ilość 

i typ procesorów, którego wydajność jest 

nie mniejsza niż 178 pkt. 

 

3. Pamięć operacyjna 

128 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w 

modułach o pojemności nie większej niż 

32 GB każdy. Kości pamięci 

równomiernie rozłożone pomiędzy 

obsadzonymi kanałami i procesorami. 

 

4. Sloty rozszerzeń 

Minimum 2 aktywne wolne sloty PCI-

Express generacji 3 gotowe do obsadzenia 

kartami NIC, HBA, w tym min. 1 slot x16 

(szybkość slotu – bus width) pełnej 

wysokości (full height). 

 

5. Pamięć masowa 

Zatoki dyskowe serwera gotowe do 

zainstalowania co najmniej 15 dysków 

typu Hot Swap, SAS/SATA, 3,5” 

dostępnych z przodu i/lub tyłu urządzenia. 

Serwer dostarczony z obsadą: 

 Co najmniej 15 dysków: 8 TB 

SAS/NVMe (zabezpieczone RAID6, 

w tym co najmniej jeden globalny dysk 

hotspare). 

 2 dyski min. 960 GB NVMe/SSD 

M.2/SAS/SATA (z możliwością 

 

http://www.spec.org/
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Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 
Parametry oferowane  

(proszę podać dokładne wartości) 

zabezpieczenia mirrorem) na potrzeby 

akceleracji danych źródłowych. 

Dyski SSD, karty NVME muszą 

zapewniać trwałość wyrażonej 

parametrem Drive Writes Per Day 

(DWPD) >2, w ciągu planowanego  

5 letniego okresu użytkowania (zgodne z 

JEDEC). Spełnienie wymagań ma być 

udokumentowane ogólnie dostępną 

dokumentacją producenta, dołączoną do 

oferty. 

6. Kontroler 

Serwer wyposażony w kontroler 

sprzętowy z min. 4 GB cache  

z mechanizmem podtrzymywania 

zawartości pamięci cache w razie braku 

zasilania, zapewniający obsługę co 

najmniej 15 napędów dyskowych SAS 

oraz obsługujący poziomy: RAID 

0/1/10/5/50/6/60. 

 

Rozbudowa o sprzętową realizację 

szyfrowania dysków przez kontroler 

RAID - TAK/NIE 

7. Interfejsy sieciowe 

8 portów LAN z interfejsem RJ-45  

w tym: 

 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 

z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem 

dla PXE, 

 4 porty 10Gb-T (RJ-45)  

ze sprzętową akceleracją iSCSI  

i FCoE wspierające połączenia typu 

cross-over. 

Wykonawca dostarczy niezbędne kable o 

długości 5 m, oraz jeśli wymagane GBIC 

dla podłączenia wszystkich portów. 

Wykonawca dostarczy dodatkowo 1 kabel 

RJ45 cat-6 o długości 0.5m umożliwiające 

podłączenie typu cross-over pomiędzy  

2 węzłami. 

 

8. Karta graficzna 

Zintegrowana karta graficzna 

umożliwiająca wyświetlanie obrazu  

w rozdzielczości min. 1280x1024 

 

9. Porty 

5 portów USB – co najmniej 2 porty 

USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0. 
1x VGA  

Wewnętrzny slot na kartę micro SD  

 

10. Zasilacz 
2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o 

mocy 800W. 
 

11. Chłodzenie 
Zestaw wentylatorów redundantnych typu 

hot-plug 
 

12. 
Pamięć micro 

SD/FLASH 

Zainstalowana karta pamięci micro 

SD/FLASH minimum 32 GB. 
 

13. Diagnostyka 

Elektroniczny panel diagnostyczny 

dostępny z przodu serwera pozwalający 

uzyskać informacje o stanie: procesora, 

pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 

temperaturze. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zaoferowania serwera 

pozbawionego elektronicznego 

panelu diagnostycznego pod 
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Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 
Parametry oferowane  

(proszę podać dokładne wartości) 

warunkiem, że informacje o 

aktualnym stanie: procesora, 

pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu 

oraz temperaturze dostępne będą po 

podłączeniu do karty/modułu 

zarządzającego serwera. 

14. 
Karta/moduł 

zarządzający 

Niezależna od system operacyjnego, 

zintegrowana z płytą główną serwera lub 

jako dodatkowa karta w slocie PCI 

Express, jednak nie może ona powodować 

zmniejszenia minimalnej liczby gniazd 

PCIe w serwerze, posiadająca minimalną 

funkcjonalność: 

 monitorowanie podzespołów serwera: 

temperatura, zasilacze, wentylatory, 

procesory, pamięć RAM, kontrolery 

macierzowe i dyski (fizyczne i 

logiczne), karty sieciowe, 

 wparcie dla agentów zarządzających 

oraz możliwość pracy w trybie bez 

agentów zarządzania instalowanych w 

systemie operacyjnym z generowaniem 

alertów SNMP, 

 dostęp do karty możliwy:  

o z poziomu przeglądarki webowej 

(GUI) 

o z poziomu linii komend zgodnie  

z DMTF System Management 

Architecture for Server Hardware, 

Server Management Command Line 

Protocol (SM CLP), 

o poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent 

Platform Management Interface), 

 zdalna konfiguracji serwera (BIOS)  

i instalacji systemu operacyjnego, 

 obsługa mechanizmu remote support - 

automatyczne połączenie karty  

z serwisem producenta sprzętu, 

automatyczne przesyłanie alertów, 

zgłoszeń serwisowych i zdalne 

monitorowanie, Zamawiający 

dopuszcza dostarczenie alternatywnego 

urządzenia do obsługi mechanizmu 

automatycznego połączenia z serwisem 

producenta sprzętu, automatyczne 

przesyłanie alertów, zgłoszeń 

serwisowych i zdalnego monitorowania. 

 wbudowany mechanizm logowania 

zdarzeń serwera i karty zarządzającej, w 

tym: włączanie/wyłączanie serwera, 

restart, zmiany w konfiguracji, 

logowanie użytkowników, 

 przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz 

przekierowanie SNMP, 

 obsługa zdalnego serwera logowania 

(remote syslog), 

 wirtualna zdalna konsola, tekstowa i 
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Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 
Parametry oferowane  

(proszę podać dokładne wartości) 

graficzna, z dostępem do myszy i 

klawiatury z możliwością podłączenia 

wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i 

USB i wirtualnych folderów, 

 mechanizm przechwytywania, 

nagrywania i odtwarzania sekwencji 

video dla ostatniej awarii i ostatniego 

startu serwera a także nagrywanie na 

żądanie, 

 funkcja zdalnej konsoli szeregowej 

przez SSH (wirtualny port szeregowy) 

z funkcją nagrywania i odtwarzania 

sekwencji zdarzeń i aktywności, 

 monitorowanie zasilania oraz zużycia 

energii przez serwer w czasie 

rzeczywistym z możliwością graficznej 

prezentacji, 

 konfiguracja maksymalnego poziomu 

pobieranej mocy przez serwer 

(capping), 

 zdalna aktualizacja oprogramowania 

(firmware), 

 zarządzanie grupami serwerów, w tym: 

o tworzenie i konfiguracja grup 

serwerów, 

o monitorowanie serwerów w 

grupie 

 możliwość równoczesnej obsługi przez 

2 administratorów, 

 autentykacja dwuskładnikowa 

(Kerberos), 

 wsparcie dla Microsoft Active 

Directory, 

 obsługa SSL i SSH, 

 szyfrowanie AES/3DES oraz RC4 dla 

zdalnej konsoli, 

 wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, 

 obsługa SNMP v3 oraz RESTful API, 

 możliwość autokonfiguracji sieci karty 

zarządzającej (DNS/DHCP). 

15.  

Wsparcie dla 

systemów 

operacyjnych i 

systemów 

wirtualizacyjnych 

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.X, 

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, 

CentOS, VMware ESXi 6.5+ 

 

16. 
Oprogramowanie 

systemowe oraz 

funkcjonalne 

 1 licencja MS Windows Server 2016 

Datacentre Edu. 

 Licencje pozwalające na realizację 

funkcji replikacji danych i przełączania 

maszyn wirtualnych w celu realizacji 

celów Postępowania na pojemność nie 

mniejszą niż 50TB lub równą ilości 

procesorów serwera. 

 Licencja oprogramowania 

backupowego (spełniającego 

wymagania określone w celach 

postępowania oraz opisane szczegółowo 
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Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 
Parametry oferowane  

(proszę podać dokładne wartości) 

w „Wymaganiach szczegółowych dla 

oprogramowania kopii zapasowych” 

Tabela nr 3 w Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 

2 do SIWZ na ilość dostarczanych przez 

Wykonawcę procesorów (bez limitu 

serwerów, pojemności i maszyn 

wirtualnych) lub 50TB danych 

źródłowych (bez limitu ilości 

serwerów/procesorów/maszyn 

wirtualnych). 

17. 
Wsparcie 

techniczne 

3-letnia gwarancja i wsparcie techniczne z 

obsługą serwisową producenta w miejscu 

instalacji w trybie: 

 czas reakcji NBD (Next Business Day) 

dla zgłoszeń dotyczących sprzętu, 

 uszkodzone nośniki danych pozostają u 

Zamawiającego, 

przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w 

dni robocze w godzinach od 8:15 do 16:15. 

Wsparcie techniczne realizowane przez 

autoryzowany serwis producenta. 

Wymagania szczegółowe dla usług 

wsparcia sprzętowego zawarte są w 

Tabeli nr 4 w Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 

do SIWZ 

gwarancja i wsparcie techniczne w 

miejscu instalacji na okres ………. 

18. Inne 

Urządzenia muszą być zakupione w 

oficjalnym kanale dystrybucyjnym 

producenta. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca musi przedstawić 

oświadczenie producenta oferowanego 

serwera, potwierdzające pochodzenie 

urządzenia z oficjalnego kanału 

dystrybucyjnego producenta. 

Wymagane są dokumenty poświadczające, 

że sprzęt jest produkowany zgodnie z 

normami ISO 9001 oraz ISO 14001. 

Deklaracja zgodności CE. 

 

 

3. Rozbudowanie serwera Dell PowerEdge R730 (ST: 4NRTGL2) w ośrodku nr 2 

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 
Parametry oferowane  

(proszę podać dokładne wartości) 

1. Pamięć RAM 

Rozbudować serwer o kość pamięci 

R-DIMM Dual Rank o pojemności 

32GB. 

 

2. 

Oprogramowanie 

systemowe oraz 

funkcjonalne 

Licencje pozwalające na realizację 

funkcji replikacji danych i 

przełączania maszyn wirtualnych w 

celu realizacji celów Postępowania 
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Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne 
Parametry oferowane  

(proszę podać dokładne wartości) 

na pojemność nie mniejszą niż 6TB 

lub na 1 procesor. 

Licencja oprogramowania 

backupowego (spełniającego 

wymagania określone w celach 

postępowania) 1 procesor (bez limitu 

pojemności i maszyn wirtualnych) 

lub 6TB danych źródłowych (bez 

limitu ilości procesorów/maszyn 

wirtualnych). 

 

4. Oferujemy następujące oprogramowanie kopii zapasowych, spełniające wymagania 

szczegółowe określone w tabeli poniżej: 

Nazwa oferowanego oprogramowania: ……………………….………  

Producent: ……………………………  

Wersja oprogramowania  ……………………… 

 

Obszar Wymagania szczegółowe 

W
y
m

ag
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ia
 o

g
ó
ln

e 

1. Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5 oraz 

Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą 

być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że 

wyszczególniono inaczej 

2. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz 

pojedynczymi hostami. 

3. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual 

Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. 

4. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów 

operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V. 

C
ał

k
o

w
it

e 
k
o

sz
ty

 p
o
si

ad
an

ia
 

1. Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU” lub pojemność źródłowa. 

Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej 

licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie. 

2. Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej 

platformy serwerowej i dyskowej. 

3. Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa, do odzyskania, których nie 

wymagana jest osobna baza danych z metadanymi. 

4. Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami 

pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. 

Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych w takiej puli. 

5. 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. 

6. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia 

czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności 

backupu lub odtwarzania. 

7. Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku 

wymagania granularnego odtworzenia. 
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8. Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania 

poprzez email lub SNMP. 

9. Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po 

zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu migawki. 

10. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.5, 

5.6, 8.0, 8.10, 8.20, 9.0 i archiwizować metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie 

tych metadanych do vCD. 

11. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego 

odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. 

12. 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. 

13. Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego 

klucza. 

14. Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych 

dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX). 

15. Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu 

instancji konsoli administracyjnych. 

W
y
m

ag
an

ia
 R

P
O

 

 

1. Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich 

wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez 

dostawcę platformy wirtualizacyjnej. 

2. Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u 

produkcyjnego, aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu 

poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych 

platformach wirtualizacyjnych. 

3. Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać osierocone migawki (orphaned 

snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ma zachodzić 

automatycznie bez ingerencji manualnej administratora. 

4. Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy przez dedykowany serwer. 

5. Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej. 

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

7. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOSTw przypadku, gdy 

repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność 

powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. 

8. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium 

backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze 

sieciowe lub FC. 

9. Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 

2016 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. 

10. Oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych, jako źródła 

replikacji. 

11. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik. 

12. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze 

wirtualnych maszyn jako źródła replikacji (replica seeding). 

13. Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V. 

14. Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby 

transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN). 

15. Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z 

klienta webowego vSphere. 

16. Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel 

processing). 

W
y
m

ag
an

ia
 R

T
O

 1. 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 

co najmniej dla oferowanej pamięci dedykowanej dla przechowywania kopii zapasowych. 

2. 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 taką migrację swoimi mechanizmami. 
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3. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików 

konfiguracji i dysków. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: 

 Linux  
o ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs, 

 Windows  
o NTFS, FAT, FAT32, ReFS. 

7. Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows 

Storage Spaces. 

8. Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez 

konieczności instalowania agenta wewnątrz maszyny wirtualnej. 

9. 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. 

10. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i 

nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. 

11. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją 

odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w 

środowiskach Windows oraz Linux. 

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

uruchomienia. 

13. Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania 

plików w plikach backupowych. 

14. Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny 

Microsoft Windows. 

15. Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse 

CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN. 

O
g
ra

n
ic

ze
n
ie

 r
y
zy

k
a 

1. Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) 

dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików 

backupu. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn 

jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w odizolowanym 

środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu 

testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być 

przeprowadzone bez interakcji z administratorem. 

3. Oprogramowanie musi mieć mechanizmy replikacji kopii zapasowych w środowisku 

vSphere przez sieć WAN. 
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M
o

n
it

o
ri

n
g
 

 

1. System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego 

na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich. 

2. System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 

5.x, 6.0 oraz 6.5 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi 

zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie. 

3. System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 

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. 

4. System musi być certyfikowany przez VMware. 

5. System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od 

hierarchii stworzonej w vCenter. 

6. System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i 

pojedynczych wirtualnych maszyn. 

7. System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów 

przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel. 

8. System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów 

Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk. 

9. System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością 

tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora. 

10. System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z 

predefiniowanych alarmów. 

11. System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów 

infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard). 

12. System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości 

zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji 

odzyskiwalności maszyn wirtualnych. 

R
ap

o
rt

o
w

an
ie

 

 

1. System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej 

bazującej na VMware ESX/ESXi 5.x, 6.0 oraz 6.5, vCenter Server 5.x, 6.0 oraz 6.5 jak 

również Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2016. 

2. System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez 

konieczności instalowania dodatkowych modułów. 

3. System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready”. 

4. System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania 

przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V. 

5. System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Excel, Adobe 

PDF. 

6. System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i 

dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach. 

7. System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach 

konfiguracji monitorowanych systemów. 

8. System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie 

zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych. 

9. System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i 

modyfikacji wbudowanych raportów. 

10. System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, 

zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz ich replikacji jak również 

wykorzystania zasobów serwerów backupowych. 

11. System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity 

planning) bazującego na scenariuszach „what-if”. 

12. System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od 

uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware. 
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13. System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących „osieroconych migawek” 

(orphaned snapshots). 

14. System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających 

informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie. 
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5. Spełniamy wymagania szczegółowe dla usług wsparcia sprzętowego, w następujący sposób: 

Lp. Cecha Sposób realizacji usługi 

1.  

Zdalna pomoc i 

diagnostyka 

problemu 

Po dokonaniu zgłoszenia serwisowego pod wskazanym przez Serwis numerem 

telefonu pomocy technicznej, serwis, we współpracy z Klientem, rozpocznie realizację 

usługi, w czasie określonych w umowie godzin obsługi, aby ustalić przyczynę awarii 

urządzenia, przeprowadzić zdalną diagnostykę, przygotować rozwiązanie i naprawić 

urządzenie. Przed przybyciem do klienta, Serwis powinien zainicjować i 

przeprowadzić zdalną diagnostykę za pomocą elektronicznych narzędzi zdalnego 

wsparcia (o ile jest to możliwe) zapewniających dostęp do objętych usługą produktów. 

Niezależnie od obowiązujących godzin obsługi, problemy związane z objętym usługą 

urządzeniem można zgłaszać do centrum serwisowego telefonicznie lub 

elektronicznie, w dni robocze w godzinach od 8:15 do 16:15. 

2.  

Obsługa w 

miejscu 

instalacji  

W przypadku problemów sprzętowych, które, zgodnie z oceną Serwisu, nie mogą być 

rozwiązane zdalnie, autoryzowany przedstawiciel Serwisu przyjedzie do Klienta, 

zapewniając obsługę serwisową urządzenia objętego umową w miejscu instalacji, w 

celu przywrócenia go do prawidłowej pracy. W przypadku serwerów opartych na 

procesorach Intel lub AMD, produktów sieciowych i pamięci masowych, Serwis 

może, wymienić produkt zamiast jego naprawy. Dostarczone produkty powinny być 

nowe lub odpowiadać nowym pod względem funkcjonalności. Serwis zobowiązany 

jest do instalacji dostępnych usprawnień technicznych, aby zapewnić Klientowi 

poprawne działanie sprzętu i zachować niezbędną zgodność z wymienionymi 

częściami. 

3.  Materiały 

Serwis dostarcza części i materiały niezbędne do zapewnienia właściwej pracy 

urządzenia, włączając części i materiały zalecane w celu wprowadzenia zalecanych 

technicznych usprawnień. Dostarczone części mają być nowe lub odpowiadać nowym 

pod względem funkcjonalności i jakości. Wymienione części stają się własnością 

Serwisu z zastrzeżeniem, że nieulotne nośniki danych pozostają u Zamawiającego. 

4.  Godziny obsługi  Usługa ma być dostępna w dni robocze w godzinach od 8:15 do 16:15. 

5.  
Wstępny 

przegląd 

W przypadku wystąpienie konieczności wykonania audytu, autoryzowany 

przedstawiciel Serwisu skontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia terminu 

wykonania przeglądu w ciągu 30 dni. Informacje zebrane podczas przeglądu mają 

umożliwić inżynierowi Serwisu rozpoznanie i rozwiązanie przyszłych 

prawdopodobnych problemów sprzętowych oraz wykonanie ewentualnej naprawy 

skutecznie i tak szybko, jak to tylko możliwe. Audyt może zostać przeprowadzony 

bezpośrednio u klienta lub zdalnie z wykorzystaniem zdalnych narzędzi lub 

telefonicznie. 

6.  
Praca do 

momentu 

Autoryzowany przedstawiciel Serwisu, po przybyciu do Klienta, będzie kontynuował 

świadczenie usługi na miejscu lub zdalnie, aż do przywrócenia poprawnej pracy 

urządzenia lub do momentu, w którym nastąpi akceptowalny postęp w rozwiązaniu 

problemu. Praca może zostać tymczasowo wstrzymana, na czas dostarczenia 

dodatkowych części lub zasobów, a następnie niezwłocznie wznowiona. 

7.  

Zarządzanie 

procesem 

rozwiązywania 

problemów 

Serwis przedstawi i będzie stosował formalne procedury, zapewniające efektywne 

rozwiązywania także złożonych problemów sprzętowych. Lokalne biuro Serwisu 

zapewni bieżący nadzór przebiegu prac, odpowiednio angażując zasoby Serwisu oraz, 

w razie potrzeby, wybranych firm, niezbędnych dla rozwiązaniu problemu. 

8.  

Dostęp do 

elektronicznych 

informacji i 

usług wsparcia 

W ramach usługi, Serwis zapewnia dostęp do publikowanych przez producentów 

narzędzi elektronicznych i internetowych oferując Klientom: 

 Dodatkowe możliwości, dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, np.: 

pobieranie wybranego oprogramowania Producenta i aktualizacji oprogramowania 

wewnętrznego, subskrypcję proaktywnych powiadomień serwisowych dotyczących 

urządzeń oraz udział w forum wsparcia, umożliwiającym rozwiązywanie 

problemów i współdzielenie dobrych praktyk z innymi zarejestrowanymi 

użytkownikami. 
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Lp. Cecha Sposób realizacji usługi 

 Rozszerzony system wyszukiwania dokumentów dotyczących pomocy technicznej, 

aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów. 

 Własne, narzędzia diagnostyczne. 

 “Menedżera wsparcia”, czyli narzędzie umożliwiające przekazywanie pytań 

bezpośrednio do centrum wsparcia Serwisu. “Menedżer wsparcia” ma wspierać 

szybkie rozwiązanie problemów, dzięki procedurze wstępnej kwalifikacji problemu 

umożliwiającej przekierowania do odpowiednio wykwalifikowanego inżyniera. 

Narzędzie ma zapewniać monitorowanie statusu zgłoszeń, w tym także dokonanych 

telefonicznie. 

 Funkcję typu “LiveChat”, zapewniającą bezpośredni kontakt z inżynierem wsparcia 

Serwisu w czasie godzin obsługi, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy, za pomocą współdzielonej treści przeglądarki internetowej. W 

ramach usługi inżynier wsparcia Serwisu pomoże odnaleźć w sieci odpowiednie 

informacje, związane z rozwiązaniem problemu. 

9.  

Elektroniczne, 

zdalne 

monitorowanie i 

wsparcie, 

standardowa 

konfiguracja 

W przypadku, gdy aktywna funkcja zdalnego elektronicznego monitoringu 

wygeneruje powiadomienie skutkujące koniecznością podjęcia prac naprawczych, 

Serwis w zakresie wyrażonej zgody skorzysta ze zdalnego dostęp w celu diagnozy i 

szybkiego rozwiązywania problemów. 

6. Wykonawca dostarczy vouchery dla 2 osób uprawniające do udziału w szkoleniach dotyczących 

wdrożonego rozwiązania informatycznego.  

OŚWIADCZAMY, ŻE:  

 Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  ……………………... 

 Jesteśmy / nie jesteśmy*  Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

 Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

 Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

 W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego. 

 Zaoferowane ceny jednostkowe brutto oraz składniki cenotwórcze nie podlegają zmianie do końca 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom  

Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom 

1.  

2.  

3.  

 Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: ………………….…... 

 Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………… 
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9. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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) 

 

 

 

 

...........................dnia…………………… ........................................................ 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami 

w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru działalności 

gospodarczej). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

(Załącznik nr 2 do umowy) 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Spis treści: 

Rozdział I -  Cel postępowania         

Rozdział II - Stan obecny         

Rozdział III – Wymagania funkcjonalne     

Rozdział IV – Wdrożenie         

Rozdział V - Procedury testowe       

Rozdział VI – Szkolenia         

Rozdział VII - Wymagania szczegółowe dla oprogramowania kopii zapasowych   

Rozdział VIII - Wymagania szczegółowe dla usług wsparcia sprzętowego   

Rozdział IX – Słowniczek          
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Rozdział I 

 

Cel postępowania 

 

Postępowanie ma na celu rozbudowę oraz modernizację urządzeń serwerowych w dwóch lokalizacjach 

(ośrodkach przetwarzania) Zamawiającego tak, aby uzyskać wysokodostępną platformę wirtualizacyjną, 

mającą realizować następujące usługi i funkcje: 

1. Zapewnić wymagane licencje i możliwość pracy dostarczonej konfiguracji w 2 ośrodkach przetwarzania 

(konfiguracja odporna na awarię pojedynczego ośrodka), znajdujących się w Szczecinie przy: 

- ul. Klemensa Janickiego 30, 71-270 Szczecin, zwanym dalej ośrodkiem nr 1  

- al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin, zwanym dalej ośrodkiem nr 2. 

2. Dostarczać usługi: 

a. zarządzania kopiami zapasowymi w trybie online zgodnego z VADP oraz VSS, 

b. zarządzania środowiskiem wirtualnym zgodnie z funkcjonalnością pakietu Vmware vSphere 

Essential Plus, który jest w posiadaniu Zamawiającego i jest przedmiotem rozbudowy, 

c. centralnego zarządzania za pomocą konsoli graficznej oraz linii komend, 

d. replikacji asynchronicznej/periodycznej danych pomiędzy ośrodkami przez WAN o przepustowości 

100 Mbit/s (symetrycznie) oraz opóźnieniu transmisji RT<=30 ms, w oparciu o protokół IP. 

3. Zapewnić wymagane SLA (zasady świadczenia usług) dla: 

a. elementów przetwarzania (wydajności przetwarzania, wielkości i przepustowości RAM) 

wykazanych w elementach dostawy (tabelach), 

b. replikacji maszyn wirtualnych (RPO<=15 minut), 

c. dedykowanej przestrzeni użytecznej dla aplikacji 30 TB zabezpieczonej RAID6 nie dłuższym niż 

(12+2), 

d. dedykowanej przestrzeni dla kopii zapasowych 50 TB netto zabezpieczonej RAID6 nie dłuższym 

niż (12+2) dla RET=30 dni, 

e. systemu kopii zapasowych zapewniającego: 

i. stworzenie zgodnych z prawem rozwiązań w zakresie określonym: 

https://giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/517.pdf wraz ze zmianami wymaganymi przez 

RODO, 

ii. wsparcie dla tworzenia kopii zapasowych w trybie online z zastosowaniem VADP oraz VSS, 

iii. granularności odtworzenia: odtworzenia pojedynczych plików, dysków wirtualnych VMDK, 

maszyn wirtualnych, 

iv. zapewnić pełną automatykę reżimu zarządzania kopiami zapasowymi BW=10 h, RPO=24 h, 

RTO=24 h dla 30 TB danych źródłowych oraz ich retencję RET=30 dni dla kopii zapasowych 

przechowywanych w obu ośrodkach z zastrzeżeniem, że są one połączone współdzielonym 

połączeniem WAN o przepustowości 100 Mbit/s. 

4. Zapewnić funkcjonalności i zgodność: 

a. zgodność z listą kompatybilności: 

i. wszystkich modułów programowych, posiadających listy kompatybilności, w szczególności 

Vmware vSphere 6.5, 

b. automatyzację, prostotę i konsolidację zrządzania: 

i. zarządzenie przez VMware Web Client oraz opcjonalnie interfejs zarządzania kopiami 

zapasowymi, 

ii. wtyczki (ang. plugins) do zarządzania i monitorowania (sprzętu) dla platformy ESX, 

c. dla kopii zapasowych: 

i. tworzenie kopii zapasowych w ośrodkach podstawowym (ośrodek nr 1) i zapasowym (ośrodek 

nr 2) powinny być tworzone w sposób eliminujący dodatkowy transfer danych między 

ośrodkami za wyjątkiem niezbędnego do replikacji maszyn wirtualnych, 

d. zapewniać zautomatyzowane przełączenie (failover/failback) replikowanych maszyn wirtualnych 

pomiędzy ośrodkami nr 1 i nr 2. 

https://giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/517.pdf
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5. Zapewnić możliwości rozbudowy środowiska: 

a. przestrzeni produkcyjnej netto do 50 TB w każdym z ośrodków poprzez: 

i. rozbudowę/dodanie grup RAID do pojemności netto 50 TB na dane źródłowe (przez dodanie 

półek/dysków/kontrolerów), 

ii. rozbudowę grup RAID na potrzeby kopii zapasowych do 50 TB (przez dodanie 

półek/dysków/kontrolerów), 

b. podłączenie do biblioteki taśmowej z wykorzystaniem dedykowanego HBA, 

c. zwiększenie mocy przetwarzania przez możliwość dodania procesora do oferowanego serwera oraz 

512 GB RAM. 
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Rozdział II 

 

Stan obecny 

 

Obecnie Zamawiający w ośrodku nr 1, który w założeniu jest ośrodkiem głównym, posiada: 

1. przełącznik sieciowy model WS-C2960X-48TS-L ze wszystkimi portami dostępnymi, 

2. 8U w standardowej szafie 19”, 

3. redundantnie podtrzymywane zasilanie (UPS 6000 VA – obciążony średnio w 30%). 

Natomiast Zamawiający w ośrodku nr 2 posiada: 

1. serwer Dell PowerEdge R730 (ST: 4NRTGL2) w konfiguracji z: 

a. 1 procesorem 10 rdzeniowym 2,2GHz, 

b. 32 GB pamięci RDIMM DDR4 2400MT/s Dual Rank (1 sztuka), 

c. kontrolerem PERC H730P, 

d. 6 dyskami 1.8 TB 10K RPM SAS, 

e. kartą czteroportową Intel Ethernet i350 1Gb, 

f. wewnętrznym podwójnym modułem kart SD dedykowanym dla Hypervisora z 2 sztukami 8 GB kart 

SD dedykowanymi do rozwiązania RIPS, 

g. zewnętrznym kontrolerem HBA SAS 12Gb/s zainstalowanym w gnieździe PCI Express 3.0 

wyposażonym w 2 zewnętrzne złącza miniSAS o przepustowości 12 Gb/s, 

h. zainstalowanym i uruchomionym produkcyjnie systemem Vmware ESXi 6.5: licencja VSPHERE 

ESSENTIALS PLUS KIT. – Zamawiający umożliwi wykorzystanie tej licencji na dostarczone w 

ramach zamówienia serwery w ramach określonych licencją. 

2. przełącznik sieciowy model WS-C2960X-48TS-L ze wszystkimi portami dostępnymi, 

3. 6U w standardowej szafie 19”, 

4. redundantnie podtrzymywane zasilanie (UPS 3000 VA – obciążony średnio w 20%). 

Ośrodki połączone są siecią WAN o przepustowości 100 Mbit/s w obu kierunkach. 

Zamawiający zaznacza, że dane środowiska IT podlegają kompresji i deduplikacji w znikomym stopniu. 

 

W przypadku, jeśli zasoby będące w posiadaniu Zamawiającego są niewystarczające Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć niezbędne komponenty zgodnie z dobrą praktyką dla poprawnego działania 

oferowanego rozwiązania wraz ze wsparciem analogicznym do określonego w specyfikacji. 
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Rozdział III 
 

Wymagania funkcjonalne  
 

Zamawiający wymaga, aby na skutek modernizacji środowiska serwerowego: 

1. Replikacji maszyn wirtualnych przez posiadane łącze WAN z zastrzeżeniem:  

a. przez WAN transmitowane są wyłącznie unikalne dane na potrzeby replikacji i kopii zapasowych – w 

szczególności wykonywanie kopii zapasowych w ośrodku zapasowym nie może wymagać ponownego 

przesyłania zreplikowanych danych, 

b. rozwiązanie musi zapewniać replikację włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury 

VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, w trybie replikacji asynchronicznej ciągłej i periodycznej. 

2. Wszystkie zwirtualizowane systemy, w ramach obu ośrodków, pracowały w klastrze o wysokiej 

niezawodności to jest: 

a. awaria jednego ośrodka nie powoduje przerwy w dostępie i w zarządzaniu drugiego ośrodka, 

b. awaria pojedynczego serwera w danej lokalizacji pozwala natychmiastowo uruchomić przetwarzanie 

za pomocą jednego kliknięcia w dostarczonym interfejsie GUI, 

c. maszyny wirtualne mają być uruchomione z numerami IP właściwymi dla każdego z ośrodków, 

d. kolejność i opóźnienia uruchomienia maszyn wirtualnych będą zgodne z wymaganymi/ustaleniami, 

e. możliwość automatyzacji przełączenia przetwarzania (za pomocą kliknięcia) dla predefiniowanych 

dowolnych: 

i. maszyn wirtualnych, 

ii. grup maszyn wirtualnych, 

iii. wszystkich maszyn w ośrodku, 

iv. integrację z funkcją wznowienia/odwrócenia replikacji danych oraz przywrócenia spójności 

muszą być realizowane w tym samym interfejsie GUI, 

f. proponowana architektura musi zapewniać optymalizację wykorzystania WAN – ograniczyć transfer 

wyłącznie do unikalnych bloków danych, w szczególności eliminując konieczność wielokrotnego 

przesyłania tych samych danych na potrzeby realizacji celów (replikacji i wykonywania kopii 

zapasowych). 

Zamawiający wymaga, aby rozbudowa i modernizacja wyżej wymienionych systemów została zapewniona 

poprzez: 

1. Dostarczenie do ośrodka nr 1 i ośrodka nr 2 po jednym serwerze w konfiguracji zamieszczonej 

w Tabeli nr 1 poniżej  

Element 

konfiguracji 
Wymagania minimalne 

Obudowa 

Maksymalnie 4U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem 

do prowadzenia kabli, umożliwiającymi obsługę serwisową serwera w szafie rack 

bez wyłączania).  

Serwer wyposażony w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed 

nieuprawionym dostępem do dysków 

Serwer z zamontowanym czujnikiem otwarcia obudowy współpracującym z 

BIOS. 

Serwery o wysokości 2U premiowane dodatkowymi 10 pkt.  
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Element 

konfiguracji 
Wymagania minimalne 

CPU 

 

Klasa x86-64bit. 

Ilość procesorów: 1 

Pojemność obsługiwanej pamięci RAM: 768 GB 

Sumaryczna ilość fizycznych rdzeni w serwerze: 16 

Częstotliwość taktowania rdzenia: 2GHz. 

Wydajność serwera wyposażonego w 2 procesory (takie jak oferowany) min. 149 

punktów w teście SPEC CPU2017 Integer Rate Results kolumna Baseline. Wynik 

testu oferowanego rozwiązania musi być opublikowany na stronie www.spec.org 

Zamawiający dopuszcza oferowanie kombinacji serwer/procesory dla której nie 

opublikowano wyników SPEC CPU2017 Integer Rate Results kolumna Baseline 

– z zastrzeżeniem, że Wykonawca dołączy do oferty wynik testu serwera innego 

producenta wyposażonego w tą samą ilość i typ procesorów, którego wydajność 

jest nie mniejsza niż 178 pkt. 

Pamięć 

operacyjna 

128 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w modułach o pojemności nie większej niż 

32 GB każdy. Kości pamięci równomiernie rozłożone pomiędzy obsadzonymi 

kanałami i procesorami.  

Sloty rozszerzeń 

Minimum 2 aktywne wolne sloty PCI-Express generacji 3 gotowe do obsadzenia 

kartami NIC, HBA, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej 

wysokości (full height).  

Pamięć masowa 

 

Zatoki dyskowe serwera gotowe do zainstalowania co najmniej 15 dysków typu 

Hot Swap, SAS/SATA, 3,5” dostępnych z przodu i/lub tyłu urządzenia. 

Serwer dostarczony z obsadą: 

 Co najmniej 15 dysków: 8 TB SAS/NVMe (zabezpieczone RAID6, w tym co 

najmniej jeden globalny dysk hotspare). 

 2 dyski min. 960 GB NVMe/SSD M.2/SAS/SATA (z możliwością 

zabezpieczenia mirrorem) na potrzeby akceleracji danych źródłowych. 

Dyski SSD, karty NVME muszą zapewniać trwałość wyrażonej parametrem 

Drive Writes Per Day (DWPD) >2, w ciągu planowanego 5 letniego okresu 

użytkowania (zgodne z JEDEC). Spełnienie wymagań ma być udokumentowane 

ogólnie dostępną dokumentacją producenta, dołączoną do oferty. 

Kontroler 

Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 4 GB cache z mechanizmem 

podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający 

obsługę co najmniej 15 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: 

RAID 0/1/10/5/50/6/60. 

Dodatkowe punkty za możliwość rozbudowy o sprzętową realizację szyfrowania 

dysków przez kontroler RAID: 10pkt 

http://www.spec.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/JEDEC_Solid_State_Technology_Association
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Element 

konfiguracji 
Wymagania minimalne 

Interfejsy 

sieciowe 

8 portów LAN z interfejsem RJ-45 w tym: 

 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem 

dla PXE, 

 4 porty 10Gb-T (RJ-45) ze sprzętową akceleracją iSCSI i FCoE wspierające 

połączenia typu cross-over. 

 

Wykonawca dostarczy niezbędne kable o długości 5 m, oraz jeśli wymagane 

GBIC dla podłączenia wszystkich portów. Wykonawca dostarczy dodatkowo 1 

kabel RJ45 cat-6 o długości 0.5m umożliwiające podłączenie typu cross-over 

pomiędzy 2 węzłami. 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 

Porty 
5 portów USB – co najmniej 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0. 
1x VGA  

Wewnętrzny slot na kartę micro SD 

Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy 800W. 

Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 

Pamięć micro 

SD/FLASH 
Zainstalowana karta pamięci micro SD/FLASH minimum 32 GB. 

Diagnostyka 

Elektroniczny panel diagnostyczny dostępny z przodu serwera pozwalający 

uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 

temperaturze. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwera 

pozbawionego elektronicznego panelu diagnostycznego pod 

warunkiem, że informacje o aktualnym stanie: procesora, pamięci, 

dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze dostępne będą po 

podłączeniu do karty/modułu zarządzającego serwera. 
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Element 

konfiguracji 
Wymagania minimalne 

Karta/moduł 

zarządzający 

Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub 

jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować 

zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną 

funkcjonalność: 

 monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, 

procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), 

karty sieciowe, 

 wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bez 

agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem 

alertów SNMP, 

 dostęp do karty możliwy:  

o z poziomu przeglądarki webowej (GUI) 

o z poziomu linii komend zgodnie  

z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server 

Management Command Line Protocol (SM CLP), 

o poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface), 

 zdalna konfiguracji serwera (BIOS)  

i instalacji systemu operacyjnego, 

 obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty  

z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń 

serwisowych i zdalne monitorowanie, Zamawiający dopuszcza dostarczenie 

alternatywnego urządzenia do obsługi mechanizmu automatycznego 

połączenia z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, 

zgłoszeń serwisowych i zdalnego monitorowania. 

 wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej, w 

tym: włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie 

użytkowników, 

 przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP, 

 obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog), 

 wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i 

klawiatury z możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i 

USB i wirtualnych folderów, 

 mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla 

ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie, 

 funkcja zdalnej konsoli szeregowej przez SSH (wirtualny port szeregowy) 

z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności, 

 monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie 

rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji, 

 konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping), 

 zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware), 

 zarządzanie grupami serwerów, w tym: 

o tworzenie i konfiguracja grup serwerów, 

o monitorowanie serwerów w grupie 

 możliwość równoczesnej obsługi przez 2 administratorów, 

 autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos), 

 wsparcie dla Microsoft Active Directory, 

 obsługa SSL i SSH, 

 szyfrowanie AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli, 

 wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, 

 obsługa SNMP v3 oraz RESTful API, 

 możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). 

Wsparcie dla 

systemów 

operacyjnych i 

systemów 

wirtualizacyjnych 

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.X, 

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, 

CentOS, 

VMware ESXi 6.5+ 
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Element 

konfiguracji 
Wymagania minimalne 

Oprogramowanie 

systemowe oraz 

funkcjonalne 

 1 licencja MS Windows Server 2016 Datacentre Edu. 

 Licencje pozwalające na realizację funkcji replikacji danych i przełączania 

maszyn wirtualnych w celu realizacji celów Postępowania na pojemność nie 

mniejszą niż 50TB lub równą ilości procesorów serwera. 

 Licencja oprogramowania backupowego (spełniającego wymagania określone 

w celach postępowania oraz opisane szczegółowo w „Wymaganiach 

szczegółowych dla oprogramowania kopii zapasowych”- Tabela nr 3) na ilość 

dostarczanych przez Wykonawcę procesorów (bez limitu serwerów, 

pojemności i maszyn wirtualnych) lub 50TB danych źródłowych (bez limitu 

ilości serwerów/procesorów/maszyn wirtualnych). 

Wsparcie 

techniczne 

3-letnia gwarancja i wsparcie techniczne z obsługą serwisową producenta w 

miejscu instalacji w trybie: 

 czas reakcji NBD (Next Business Day) dla zgłoszeń dotyczących sprzętu, 

 uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego, 

 przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w dni robocze w godzinach od 8:15 do 

16:15. 

Wsparcie techniczne realizowane przez autoryzowany serwis producenta. 

Wymagania szczegółowe dla usług wsparcia sprzętowego zawarte są w 

Tabeli nr 4 

Inne 

Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym 

producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 

oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie 

urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 

Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z 

normami ISO 9001 oraz ISO 14001. 

Deklaracja zgodności CE. 

 

2. Rozbudowę serwera Dell PowerEdge R730 (ST: 4NRTGL2) w ośrodku nr 2 o komponenty 

wyspecyfikowane w Tabeli nr 2: 

Element 

konfiguracji 
Wymagania minimalne 

Pamięć RAM Rozbudować serwer o kość pamięci R-DIMM Dual Rank o pojemności 32GB.  

Oprogramowanie 

systemowe oraz 

funkcjonalne 

Licencje pozwalające na realizację funkcji replikacji danych i przełączania 

maszyn wirtualnych w celu realizacji celów Postępowania na pojemność nie 

mniejszą niż 6TB lub na 1 procesor. 

Licencja oprogramowania backupowego (spełniającego wymagania określone w 

celach postępowania) 1 procesor (bez limitu pojemności i maszyn wirtualnych) 

lub 6TB danych źródłowych (bez limitu ilości procesorów/maszyn wirtualnych). 
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Rozdział IV 
 

 

Wdrożenie 

 

W ramach wdrożenia zaproponowanego rozwiązania informatycznego, Wykonawca będzie musiał 

zrealizować następujące usługi: 

1. Przygotowanie planu wdrożenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Wykonanie dostawy rozwiązania informatycznego polegającej na: 

a. dostawie kompletnego rozwiązania informatycznego w dwóch ośrodkach Zamawiającego 

b. podłączeniu dostarczonego rozwiązania informatycznego do sieci strukturalnych 

Zamawiającego 

c. konfiguracji macierzy dyskowych i utworzeniu na nich wolumenów RAID zgodnie 

z ustaleniami z Zamawiającym 

d. instalacji systemów wirtualizacji na serwerach wirtualizacyjnych i konfiguracji klastra 

e. ustawieniu adresów IP dla sieci produkcyjnych, technicznych i zarządzania 

3. Wykonanie wszystkich scenariuszy testowych oraz przygotowanie raportów z testów wdrożonego 

rozwiązania informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie. 

4. Opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej opis i zasady działania systemu oraz 

skonfigurowane adresy IP. 

5. Zapewnienie gwarancji i wsparcia technicznego na okres minimum 36 miesięcy dla wdrożonego 

rozwiązania informatycznego z poziomem świadczenia usług opisanym szczegółowo w specyfikacji 

Usługi wsparcia sprzętowego w Tabeli nr 4. 

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy usługi zdalnego wsparcia dla rozwiązania w terminie 

2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w ilości 24 osobo-godzin rozliczanych godzinowo. 

 

 

Zapewnienie gwarancji i wsparcia technicznego na okres minimum 60 miesięcy premiowane będzie 

dodatkowymi 10 pkt.  
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Rozdział V 

 

Procedury testowe: 

 

1. Test niezawodności klastra serwerów wirtualizacyjnych 

Test niezawodności klastra serwerów wirtualizacyjnych zostanie przeprowadzony osobno w każdym z 

dwóch ośrodków. W ramach testu należy uruchomić w sklastrowanym środowisku wirtualną maszynę 

testową, a następnie, z zewnętrznej stacji, rozpocząć proces wysyłania do niej pakietów ICMP Echo 

Request (poleceniem: ping -t adres_IP_wirtualnej_maszyny). Następnie należy wyłączyć serwer, który 

w danym momencie hostuje tą wirtualną maszynę. Po czasie nie dłuższym niż 10 minut, wirtualna 

maszyna z powrotem powinna zacząć odpowiadać na przesłane pakiety ICMP Echo Request. 

Uwagi 

 w przypadku, jeśli Zamawiający zdecyduje się zastosować różną adresację w ośrodkach nr 1 i nr 2, 

pingowane będą dwa adresy IP odpowiednio z ośrodka nr 1 i nr 2. Scenariusz taki zakłada, że po 10 

minutach przyjdzie odpowiedź z niedostępnego w czasie normalnej pracy numeru IP.  

 Zamawiający dopuszcza, aby w celu wykluczenia scenariusza „split brain” przełączanie pomiędzy 

ośrodkami było inicjowane manualnie, z zastrzeżeniem, że proces jest całkowicie automatyczny, po 

kliknięciu przez administratora w przycisk przełączenia i zapewnia odwrócenie replikacji. 

 

2. Test replikacji danych pomiędzy ośrodkami 

Poprawność działania replikacji zostanie potwierdzona przez umieszczenie pliku o wielkości 10 MB na 

zasobach testowej maszyny wirtualnej na 20 minut przed wykonaniem procedury testowej z pkt 0, dla 

którego zostanie naliczona suma kontrolna SHA256. Po uruchomieniu, w następstwie testu, maszyny 

wirtualnej zostanie naliczona suma kontrolna pliku w konfiguracji zapasowej. Zgodność sum 

kontrolnych stanowić będzie potwierdzenie poprawności działania replikacji. 
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Rozdział VI 

 

Szkolenia 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dotyczących wdrożonego rozwiązania 

informatycznego, autoryzowanych przez producenta dostarczonego sprzętu lub oprogramowania, 

w zakresie:  

1. Konfiguracja i monitorowanie dostarczonych serwerów, 

2. Konfiguracja i zarządzanie klastrem wysokiej dostępności VMware, 

3. Konfiguracja i zarządzanie kopiami zapasowymi z wykorzystaniem dostarczonego w postępowaniu 

oprogramowania. 

Zamawiający wymaga dostarczenia szkoleń w formie voucherów dla 2 osób, uprawniających do udziału 

w szkoleniach w autoryzowanym centrum szkoleniowym. Terminy szkoleń nie mogą się pokrywać, tzn. 

każda z 2 osób odbędzie cykl szkoleń w osobnym terminie. Szkolenia odbywać się będą w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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Rozdział VII 
 

Wymagania szczegółowe dla oprogramowania kopii zapasowych  

Tabela nr 3 

Obszar Wymagania szczegółowe 

W
y

m
ag
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1. Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5 oraz Microsoft 

Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na 

wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej 

2. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz 

pojedynczymi hostami. 

3. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine 

Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. 

4. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych 

maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V. 

C
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1. Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU” lub pojemność źródłowa. Wszystkie 

funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek 

dodatkowe licencjonowanie. 

2. Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy 

serwerowej i dyskowej. 

3. Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa, do odzyskania których nie wymagana 

jest osobna baza danych z metadanymi. 

4. Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci 

masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest 

wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych w takiej puli. 

5. 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. 

6. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy 

upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub 

odtwarzania. 

7. Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania 

granularnego odtworzenia. 

8. Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez 

email lub SNMP. 

9. Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu 

backupowym lub przed i po wykonaniu migawki. 

10. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.5, 5.6, 8.0, 

8.10, 8.20, 9.0 i archiwizować metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do 

vCD. 

11. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego 

odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. 

12. 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. 

13. Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza. 

14. Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków 

VHDX na Hyper-V (shared VHDX). 

15. Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji 

konsoli administracyjnych. 

W
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1. Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich 

wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę 

platformy wirtualizacyjnej. 

2. Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego, aby nie 

przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta 

musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. 

3. Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać osierocone migawki (orphaned snapshots), 

które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ma zachodzić automatycznie bez ingerencji 

manualnej administratora. 

4. Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy przez dedykowany serwer. 

5. Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej. 

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

7. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOSTw przypadku, gdy repozytorium 

backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze 

sieciowe lub FC. 

8. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium backupów 

jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. 

9. Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 z 

systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. 

10. Oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych, jako źródła replikacji. 
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11. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik. 

12. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn 

jako źródła replikacji (replica seeding). 

13. Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V. 

14. Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, 

hot-add, LAN Free-SAN). 

15. Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta 

webowego vSphere. 

16. Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing). 

W
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1. 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 co najmniej dla 

oferowanej pamięci dedykowanej dla przechowywania kopii zapasowych. 

2. 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 taką 

migrację swoimi mechanizmami. 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji 

i dysków. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: 

 Linux  
o ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs, 

 Windows  
o NTFS, FAT, FAT32, ReFS. 

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

Spaces. 

8. Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez 

konieczności instalowania agenta wewnątrz maszyny wirtualnej. 

9. 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. 

10. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja 

odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. 

11. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-

in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz 

Linux. 

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

13. Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików 

w plikach backupowych. 

14. Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft 

Windows. 

15. Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz 

odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN. 
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1. Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere 

i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie 

z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w odizolowanym środowisku. Testy powinny 

uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną 

na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem. 

3. Oprogramowanie musi mieć mechanizmy replikacji kopii zapasowych w środowisku vSphere przez 

sieć WAN. 
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1. System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware 

vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich. 

2. System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 5.x, 6.0 oraz 

6.5 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole 

vCenter Server lub pracujące samodzielnie. 

3. System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 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. 

4. System musi być certyfikowany przez VMware. 

5. System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii 

stworzonej w vCenter. 

6. System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych 

wirtualnych maszyn. 

7. System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy 

poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel. 

8. System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V 

jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk. 

9. System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia 

własnych alarmów i zdarzeń przez administratora. 

10. System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych 

alarmów. 

11. System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury 

wirtualnej (ang. Dashboard). 

12. System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości 

zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji 

odzyskiwalności maszyn wirtualnych. 
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1. System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na 

VMware ESX/ESXi 5.x, 6.0 oraz 6.5, vCenter Server 5.x, 6.0 oraz 6.5 jak również Microsoft Hyper-V 

2012, 2012 R2 i 2016. 

2. System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez 

konieczności instalowania dodatkowych modułów. 

3. System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready”. 

4. System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system 

agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V. 

5. System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Excel, Adobe PDF. 

6. System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do 

odbiorców w określonych przez administratora interwałach. 

7. System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji 

monitorowanych systemów. 

8. System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że 

informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych. 

9. System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji 

wbudowanych raportów. 

10. System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, 

zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz ich replikacji jak również wykorzystania 

zasobów serwerów backupowych. 

11. System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) 

bazującego na scenariuszach „what-if”. 

12. System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień 

nadanym użytkownikom dla platformy VMware. 

13. System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących „osieroconych migawek” (orphaned 

snapshots). 

14. System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z 

dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie. 
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Rozdział VIII 
 

Wymagania szczegółowe dla usług wsparcia sprzętowego 

Tabela nr 4 

Lp. Cecha Sposób realizacji usługi 

1.  

Zdalna pomoc i 

diagnostyka 

problemu 

Po dokonaniu zgłoszenia serwisowego pod wskazanym przez Serwis numerem 

telefonu pomocy technicznej, serwis, we współpracy z Klientem, rozpocznie 

realizację usługi, w czasie określonych w umowie godzin obsługi, aby ustalić 

przyczynę awarii urządzenia, przeprowadzić zdalną diagnostykę, przygotować 

rozwiązanie i naprawić urządzenie. Przed przybyciem do klienta, Serwis powinien 

zainicjować i przeprowadzić zdalną diagnostykę za pomocą elektronicznych 

narzędzi zdalnego wsparcia (o ile jest to możliwe) zapewniających dostęp do 

objętych usługą produktów. Niezależnie od obowiązujących godzin obsługi, 

problemy związane z objętym usługą urządzeniem można zgłaszać do centrum 

serwisowego telefonicznie lub elektronicznie, w dni robocze w godzinach od 8:15 do 

16:15. 

2.  

Obsługa w 

miejscu 

instalacji  

W przypadku problemów sprzętowych, które, zgodnie z oceną Serwisu, nie mogą 

być rozwiązane zdalnie, autoryzowany przedstawiciel Serwisu przyjedzie do Klienta, 

zapewniając obsługę serwisową urządzenia objętego umową w miejscu instalacji, w 

celu przywrócenia go do prawidłowej pracy. W przypadku serwerów opartych na 

procesorach Intel lub AMD, produktów sieciowych i pamięci masowych, Serwis 

może, wymienić produkt zamiast jego naprawy. Dostarczone produkty powinny być 

nowe lub odpowiadać nowym pod względem funkcjonalności. Serwis zobowiązany 

jest do instalacji dostępnych usprawnień technicznych, aby zapewnić Klientowi 

poprawne działanie sprzętu i zachować niezbędną zgodność z wymienionymi 

częściami. 

3.  Materiały 

Serwis dostarcza części i materiały niezbędne do zapewnienia właściwej pracy 

urządzenia, włączając części i materiały zalecane w celu wprowadzenia zalecanych 

technicznych usprawnień. Dostarczone części mają być nowe lub odpowiadać 

nowym pod względem funkcjonalności i jakości. Wymienione części stają się 

własnością Serwisu z zastrzeżeniem, że nieulotne nośniki danych pozostają u 

Zamawiającego. 

4.  Godziny obsługi  Usługa ma być dostępna w dni robocze w godzinach od 8:15 do 16:15. 

5.  
Wstępny 

przegląd 

W przypadku wystąpienie konieczności wykonania audytu, autoryzowany 

przedstawiciel Serwisu skontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia terminu 

wykonania przeglądu w ciągu 30 dni. Informacje zebrane podczas przeglądu mają 

umożliwić inżynierowi Serwisu rozpoznanie i rozwiązanie przyszłych 

prawdopodobnych problemów sprzętowych oraz wykonanie ewentualnej naprawy 

skutecznie i tak szybko, jak to tylko możliwe. Audyt może zostać przeprowadzony 

bezpośrednio u klienta lub zdalnie z wykorzystaniem zdalnych narzędzi lub 

telefonicznie. 

6.  
Praca do 

momentu 

Autoryzowany przedstawiciel Serwisu, po przybyciu do Klienta, będzie 

kontynuował świadczenie usługi na miejscu lub zdalnie, aż do przywrócenia 

poprawnej pracy urządzenia lub do momentu, w którym nastąpi akceptowalny postęp 

w rozwiązaniu problemu. Praca może zostać tymczasowo wstrzymana, na czas 

dostarczenia dodatkowych części lub zasobów, a następnie niezwłocznie 

wznowiona. 

7.  

Zarządzanie 

procesem 

rozwiązywania 

problemów 

Serwis przedstawi i będzie stosował formalne procedury, zapewniające efektywne 

rozwiązywania także złożonych problemów sprzętowych. Lokalne biuro Serwisu 

zapewni bieżący nadzór przebiegu prac, odpowiednio angażując zasoby Serwisu 

oraz, w razie potrzeby, wybranych firm, niezbędnych dla rozwiązaniu problemu. 

8.  
Dostęp do 

elektronicznych 

W ramach usługi, Serwis zapewnia dostęp do publikowanych przez producentów 

narzędzi elektronicznych i internetowych oferując Klientom: 
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Lp. Cecha Sposób realizacji usługi 

informacji i 

usług wsparcia 

 Dodatkowe możliwości, dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, np.: 

pobieranie wybranego oprogramowania Producenta i aktualizacji 

oprogramowania wewnętrznego, subskrypcję proaktywnych powiadomień 

serwisowych dotyczących urządzeń oraz udział w forum wsparcia, 

umożliwiającym rozwiązywanie problemów i współdzielenie dobrych praktyk z 

innymi zarejestrowanymi użytkownikami. 

 Rozszerzony system wyszukiwania dokumentów dotyczących pomocy 

technicznej, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów. 

 Własne, narzędzia diagnostyczne. 

 “Menedżera wsparcia”, czyli narzędzie umożliwiające przekazywanie pytań 

bezpośrednio do centrum wsparcia Serwisu. “Menedżer wsparcia” ma wspierać 

szybkie rozwiązanie problemów, dzięki procedurze wstępnej kwalifikacji 

problemu umożliwiającej przekierowania do odpowiednio wykwalifikowanego 

inżyniera. Narzędzie ma zapewniać monitorowanie statusu zgłoszeń, w tym także 

dokonanych telefonicznie. 

 Funkcję typu “LiveChat”, zapewniającą bezpośredni kontakt z inżynierem 

wsparcia Serwisu w czasie godzin obsługi, od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni wolnych od pracy, za pomocą współdzielonej treści przeglądarki 

internetowej. W ramach usługi inżynier wsparcia Serwisu pomoże odnaleźć 

w sieci odpowiednie informacje, związane z rozwiązaniem problemu. 

9.  

Elektroniczne, 

zdalne 

monitorowanie i 

wsparcie, 

standardowa 

konfiguracja 

W przypadku, gdy aktywna funkcja zdalnego elektronicznego monitoringu 

wygeneruje powiadomienie skutkujące koniecznością podjęcia prac naprawczych, 

Serwis w zakresie wyrażonej zgody skorzysta ze zdalnego dostęp w celu diagnozy i 

szybkiego rozwiązywania problemów. 
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Rozdział IX 

SŁOWNICZEK 

Słownik niezbędnych pojęć/terminów/definicji powszechnego stosowania w kontekście przedmiotu 

zamówienia: 

 Backup – pojęcie może odnosić się albo do systemu zarządzania kopiami zapasowymi (system do 

backupu) albo do procesu tworzenia kopii zapasowej polegającego na zebraniu niezbędnych danych i 

metadanych źródłowych w celu zapisaniu obrazu chronionego systemu w jednym lub więcej plików, na 

urządzeniu backupowym. 

 Backup Window (BW) – okno czasowe, w którym muszą się zmieścić procesy wykonania kopii 

zapasowych. Zwykle definiuje się czas rozpoczęcia i długość okna w poszczególnych dniach tygodnia 

lub dat opartych na kalendarzu. 

 Backup: konfiguracja DR – tryb pracy rozwiązania zabezpieczania danych, w którym wskazana klasa 

kopii zapasowych jest powielana we wszystkich wskazanych ośrodkach, w sposób zapewniający 

możliwość natychmiastowego odtworzenia w dowolnym z nich, bez dodatkowych procedur 

manualnych. Tryb pracy musi zapewniać, że wszystkie niezbędne dane i metadane niezbędne do 

odtworzenia są replikowane pomiędzy ośrodkami w trybie asynchronicznym bez rehydracji danych dla 

zachowania wydajności. Tryb pracy powinien zapewniać możliwość odtwarzania danych na serwer 

źródłowy lub inny w dowolnym ośrodku z każdego dostępnej instancji obrazu. System backupowy w 

każdym ośrodku pracuje autonomicznie – tzn. utrata połączenia pomiędzy ośrodkami nie wpływa na 

dostępność i możliwość tworzenia kopii zapasowych. 

 Backup: konfiguracja DR A/A – Konfiguracja DR, w której każdy ośrodek pracuje niezależnie od 

siebie i zapewniają tworzenie lokalnych kopii backupowych w przypadku braku połączenia pomiędzy 

ośrodkami. Dane i metadane klas backupu wymagających zabezpieczenia DR są replikowane pomiędzy 

ośrodkami przez WAN.  

 Backup: Zadania DR – zadania polegające na wykonywaniu dodatkowych kopii Obrazów w zdalnym 

ośrodku przetwarzania, jako elementu planu przeciwdziałania skutkom katastrof (ang. Disaster Recovery 

Plan). 

 Deduplikacja inline – tryb deduplikacji, w którym dane przed zapisem na dysk są poddane obróbce 

mającej na celu podzielenie ich na bloki o tej samej lub różnej długości i sprawdzenie, które z bloków 

są unikalne i powinny być zapisane w urządzeniu deduplikacyjnym. W przypadku, jeśli blok znajduje 

się już w urządzeniu w miejsce jego zawartości wpisywany jest adres zapisanego już bloku.  

 Deduplikacja na źródle – proces deduplikacji jest realizowany przez dedykowane oprogramowanie 

(Moduł Integracyjny) na serwerze produkcyjnym. Wyłącznie unikalne dane są przesyłane przez 

dedykowane API do urządzenia deduplikacyjnego. 

 Deduplikacja post-procesing – Tryb deduplikacji, w której dane zapisywane są na przestrzeń 

tymczasową lub docelową a proces deduplikacji zmiennym lub stałym blokiem jest realizowany w tle 

przez dedykowany do tego proces. Wraz ze wzrostem mocy procesorów tryb deduplikacji post-procesing 

staje się technologią marginalną. 

 Deduplikacja zmiennym blokiem – w trakcie procesu deduplikacji każdego strumienia danych 

dokonywana jest dla wszystkich otrzymanych danych optymalizacja, polegająca na doborze wielkości 

oraz wyodrębnieniu dodanych/zmienionych danych źródłowych w tym sekwencje sterujące/formatujące 

(ang. sliding window) w celu optymalizacji ilości przechowywanych danych oraz minimalizacji ilości 

metadanych w systemie. 

 Disaster Recovery (DR) – plany zapobiegania awariom mającym wpływ na dostępność i możliwości 

skutecznej pracy systemów informatycznych w centrum przetwarzania danych. 

 Klonowanie – tworzenie kolejnej instancji/obrazu kopii zapasowej najczęściej w celu uzyskania 

dostępności, odporności na katastrofę realizowane przez dedykowane moduły oprogramowania (SLP w 

NetBackup lub „object copy” w Data Protector). 

 Kopia zapasowa - koherentny (integralny) na poziomie aplikacji zrzut danych przeznaczony do ich 

odzyskania wykonany w zalecany i wspierany przez producenta oprogramowania sposób. 

W szczególności technologie „crash coherent” nie produkują kopii zapasowych. 
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 Kopia Syntetyczna – Konsolidacja istniejącej pełnej kopii (obrazu) zasobu z jedną lub więcej kopiami 

(obrazami) różnicowymi tego samego zasobu w celu uzyskania nowego pełnego obrazu chronionego 

zasobu bez udziału serwera źródłowego - ekwiwalent tworzenie nowej pełnej kopii tego zasobu.  

 Mirroring – wykonywanie wielu instancji kopii zapasowych w trakcie jednego przebiegu. Dane są 

odczytywane z serwera jednokrotnie a następnie strumienie zapisu strumieni zapisywanych danych są 

powielane i rozdzielane na wiele urządzeń. Funkcja zwiększa efektywność wykorzystania infrastruktury 

o ponad 30%, skraca czas uzyskania kopii dla celów DR ponad 2 krotnie, oraz w znacznym stopniu 

redukuje czas niezbędny na strojenia sytemu w ramach wprowadzanych zmian.  

 Obraz – w systemach backupowych obraz jest tworzony przez zgrupowanie wszystkich 

zabezpieczanych obiektów1 (dane) wraz z dodatkowymi niezbędnymi informacjami (metadane) 

i zapisanie go na dedykowanej pamięci masowej, jako część, jeden lub więcej plików/obiektów. Dla 

systemów backupowych znajdujących się na liście wsparcia średnia wielkość pliku/obiektu 

zawierającego obrazy waha się od 100GB do 1TB i jest wartością konfigurowalną przez administratora 

na poziomie urządzenia lub polityki. 

 Recovery Point Objective (RPO) – maksymalne okno czasowe liczone wstecz od punktu awarii 

skutkującej koniecznością przywrócenia danych z systemu zarządzania kopiami zapasowymi (backup), 

z którego dane nie zostaną przywrócone – tożsamy z częstotliwością skutecznego wykonywania kopii 

zapasowych lub z maksymalnym czasem odzwierciedlenia bieżącej zawartości systemów 

informatycznych w repozytoriach systemów kopii zapasowych. 

 Recovery Time Objective (RTO) – maksymalny czas przywrócenia koherencji danych systemów 

informatycznych liczony od chwili podjęcia decyzji do gotowości uruchomienia systemu 

informatycznego. 

 Rolling Disaster – w zakresie rozwiązań DR są to scenariusze sekwencyjnego występowanie awarii i 

działań naprawczych prowadzące do utraty gwarancji koherencji danych we wszystkich ośrodkach 

przetwarzania – zwykle wymagają pełnego przywrócenia danych. 

 Split Brain – scenariusz, w którym zautomatyzowane rozwiązanie wysokiej dostępności uruchamia 

aplikację jednocześnie w ośrodku zapasowym i podstawowym, co skutkuje ryzykiem utraty konsystencji 

danych. W obecnych czasach i systemach informatycznych, zagrożenie utraty koherencji danych 

dyskwalifikuje system z produkcyjnego użycia. W połączeniu z replikacją asynchroniczną i tzw. „rolling 

disaster” prowadzi do utraty koherencji danych w obu ośrodkach. 

 Urządzenie deduplikacyjne – typ urządzenia backupowego (ang. PBBA - Purpose Build Backup 

Appliance) Urządzenia deduplikacyjne stosują technologie redukcji ilości przechowywanych danych 

przez stworzenie repozytorium unikalnych bloków danych i niezbędnych metadanych oraz warstwy 

prezentacji, która za pomocą wskaźników do odpowiednich bloków w repozytorium pozwala na 

prezentację pliku w jego oryginalnej postaci na żądanie. Pełny dostęp do zaawansowanych funkcji i 

danych urządzenia jest zazwyczaj realizowany przez specjalizowany Natywny Protokół Integracyjny 

(np. Catalyst, OST), oraz dla zapewnienia wstecznej kompatybilności przez CIFS, NFS. Urządzenia 

oferują tryb emulacji Bibliotek taśmowych (VTL) dla wsparcia starszych/tradycyjnych systemów 

backupowych.  

 Protokoły transmisyjne – są to metody przesyłania danych przy wykorzystaniu różnych mediów.  

o FC (prawidłowo FCP) - implementacja protokołu SCSI używanego w sieciach SAN 

o iSCSI – implementacja protokołu SCSI w sieciach IP 

o CIFS – protokół sieciowy warstwy aplikacyjnej opracowany przez pracownika firmy IBM służący 

do współdzielenia i wymiany plików w sieciach komputerowych na dzień dzisiejszy IP (wcześniej 

wspierany w sieciach NETBEUI oraz IPX/SPX). 

o IP - podstawowy protokół sieciowy używany do transmisji danych w sieciach komputerowych. 

Podstawa Internetu.  

 Źródło (dane źródłowe) – dane serwera produkcyjnego podlegające zabezpieczeniu w systemie kopii 

zapasowych. Przykładowo źródłem są pliki, dane aplikacyjne lub zawartość bazy danych. 

 

                                                 
1 Często dziesiątki milionów obiektów. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

  

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

  

Ja/my, niżej podpisany/i (Imię /Nazwisko)  

 

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

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa i adres wykonawcy)   

 

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

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

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz  

w związku z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją  

o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu na „Rozbudowę oraz modernizację urządzeń 

serwerowych w dwóch lokalizacjach (ośrodkach przetwarzania) Zamawiającego tak, aby uzyskać 

wysokodostępną platformę wirtualizacyjną.” 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:  

nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy 

złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu**,  

należę/należymy do grupy kapitałowej łącznie z wykonawcą/mi**:   

  

 

 

 

i składam dowody/nie składam dowodów**, że powiązania z ww. wykonawcą/wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:  

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

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

    

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

 /miejscowość i data/              podpis wykonawcy bądź osoby     

         upoważnionej do reprezentowania 

         wykonawcy  

**niewłaściwe przekreślić 

  

*grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

 

 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków  określonych  

w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.). 

Reprezentując Wykonawcę:  

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

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

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

(nazwa Wykonawcy) 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Rozbudowę oraz modernizację urządzeń serwerowych w dwóch 

lokalizacjach (ośrodkach przetwarzania) Zamawiającego tak, aby 

uzyskać wysokodostępną platformę wirtualizacyjną. 
 

 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII SIWZ.  

lub  

- **) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdziale VII SIWZ polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

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

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

w następującym zakresie ………………………………………..……………………… 

…….……………………………...... 

 

 

 

.............................................................. dnia ...................................... 

 

 

............................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

**) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 

pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 

Reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)/ 

oraz podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego) oraz Podwykonawcę 

(nazwa Podwykonawcy)* 

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

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

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

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Rozbudowę oraz modernizację urządzeń serwerowych w dwóch 

lokalizacjach (ośrodkach przetwarzania) Zamawiającego tak, aby 

uzyskać wysokodostępną platformę wirtualizacyjną 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy   

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

................................................ dnia ................................. 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
**) 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 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

*właściwe podkreślić 

**niepotrzebne skreślić 

 

 

................................................ dnia ................................. 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

      

 



37    

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WYKAZ   ZAMÓWIEŃ  

 

Lp. Przedmiot zamówień 

Wartość brutto 

w zł  

zamówienia 

Data wykonania  

 

Nawa i adres 

odbiorcy 

(Zamawiającego) 

 

    

 

    

 

    

 

    

W załączeniu dowody czy zamówienie zostało wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 

 

 

.............................................................. dnia ...................................... 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WYKAZ  OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE 

 

Lp. 
Imię i 

Nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie            

 

Zakres 

czynności 

realizowanych 

przy 

zamówieniu 

Podstawa 

dysponowania 

osobą 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

.............................................................. dnia ...................................... 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA  

W dniu …………… 2018 r. w Szczecinie  pomiędzy: 

 

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu Odział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Klemensa Janickiego 30, kod pocztowy 

71-270, zwanym dalej „Zamawiającym”, NIP: 852-24-67-675, REGON: 320121345, reprezentowanym 

przez: 

………………………….. – Dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie 

a  

…………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot 

umowy określony w § 2 umowy.  

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest : 

a) dostawa, rozbudowa i modernizacja urządzeń serwerowych wraz z oprogramowaniem do 

zarządzania kopią zapasową w dwóch lokalizacjach (ośrodkach przetwarzania) Zamawiającego, 

b) dostarczenie wymaganych licencji oprogramowania  

c) wdrożenie dostarczonego rozwiązania informatycznego, 

d) dostarczenie voucherów dla 2 osób na szkolenia. 

e) zapewnienie wsparcia sprzętowego, realizowanego przez autoryzowany Serwis producenta urządzeń 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie w siedzibach Zamawiającego, określonych w Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później 

niż do dnia 30 listopada 2018 roku. 

2. Wykonawca zrealizuje dostawę urządzeń, dokona ich instalacji, konfiguracji i integracji z posiadaną 

przez Zamawiającego infrastrukturą, a następnie zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego całość 

zamówienia do odbioru. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego w protokole odbioru zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

4. Zamawiający w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wykona testy, o których mowa w Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, potwierdzające prawidłowe 

wykonanie Zamówienia. Prawidłowy wynik testu zamieszczony zostanie w protokole odbioru. 

5. W przypadku wad uniemożliwiających odbiór przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych. W przypadku trzykrotnej odmowy dokonania odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na wady dostarczonych urządzeń lub wykonanych 
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usług Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

§ 4  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości: 

………………………………….…… zł brutto 

(słownie: ……………………………………..……………………………………..………………..…), 

w tym stawka podatku VAT …….%, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. 

1. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, 

w tym w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, cenę opakowań, cła, koszty transportu, 

ubezpieczenia, rozładunku, wniesienia i instalacji w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

według jego wskazówek, wdrożenia, przeprowadzenia testów, koszty wymaganych licencji, 

szkoleń, usług wsparcia, zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2. Płatność wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust 1 nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej 

i dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie 

wyłącznie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę do IPN Oddział w Szczecinie, ul. Klemensa Janickiego 30,  

71-270 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru. Faktura, do której nie będzie dołączony kompletnie wypełniony i podpisany przez obie 

strony bezusterkowy protokół odbioru nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie 

odesłana Wykonawcy do uzupełnienia. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia przez 

Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do naliczania odsetek ustawowych ani nie będzie 

traktowany jako pozostawanie w zwłoce. 

4. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.  

5. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5  

WARUNKI REALIZACJI 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy jest pan Bartłomiej Wymysłowski, tel. 516 248 938, fax. 91 48 49 801, e-

mail bartlomiej.wymyslowski@ipn.gov.pl 

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy jest …………………………. tel./fax. …………………….., tel. kom. 

………………… e-mail …….…………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w § 5 ust. 1 termin realizacji przedmiotu 

umowy co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może 

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli: 

1) termin, o którym mowa w §  5 ust 3 nie był z nim uprzednio uzgodniony, 

2) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku lub instalacji przedmiotu umowy w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego lub innych czynności o których mowa w § 3 ust.2. 

5. Przed przystąpieniem do wdrożenia systemu informatycznego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu: 
1) projekt wysokopoziomowej architektury rozwiązania obejmującej, co najmniej: 

a. koncepcję i narzędzia do replikacji danych i przełączania maszyn wirtualnych, 
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b. koncepcję i zarządzanie kopiami zapasowymi, z linkami do opisu i dokumentacji 

produktowej na stronach producenta, 

2) wykazanie zgodności z wymaganiami zastosowanej metody ograniczenia ilości danych 

przesyłanych przez WAN. 

6. Prowadzone prace wdrożeniowe i instalacyjne nie mogą zakłócać prawidłowej pracy istniejącej 

infrastruktury. Wszystkie konieczne przerwy w pracy systemu informatycznego muszą być zgłoszone 

Zamawiającemu najpóźniej na 24 godziny przed planowaną przerwą i powinny mieć miejsce poza 

godzinami pracy (tj. poza 8:15 -16:15 w dni robocze). 

7. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotu umowy przygotowuje Wykonawca. 

§ 6 

GWARANCJA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia wyłącznie fabrycznie nowe i wolne od wad. 

2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy (w tym przede wszystkim 

sprzęt i oprogramowanie,) na okres co najmniej …… miesięcy od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru. Realizacja zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi następuje poprzez 

nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego przedmiotu umowy lub jego części na nowy.  

3. Wymagany czas rozpoczęcia naprawy wynosi nie więcej niż 24 godziny w dni robocze licząc od chwili 

dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zapewni w okresach wskazanych w ust. 2 i 3 bezpłatny serwis naprawczy sprzętu w miejscu 

instalacji. 

5. W okresach gwarancji, wymienionych w ust. 2 i 3 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami 

serwisu tylko wówczas, gdy uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy Zamawiającego. 

6. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże bezpośrednio do Wykonawcy na  

fax. …………………………, e-mail ………………………. 

7. Powiadomienie o ewentualnej awarii (dokonanie zgłoszenia) nastąpi telefonicznie na 

nr……………………… lub mailowo na adres:………………………….  

8. W szczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić inny czas usunięcia usterki, przy czym wymagane 

jest potwierdzenie na piśmie lub e-mailem. 

9. Nieulotne nośniki pamięci nie mogą opuścić siedziby Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia, uszkodzone nieulotne nośniki pamięci pozostają własnością Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia objęte usługami wsparcia sprzętowego, 

realizowanego przez autoryzowany Serwis producenta tych urządzeń, zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami dla usług wsparcia sprzętowego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych w następujących wypadkach i wysokości: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w §4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów, 

o których mowa w § 6 ust 3. 

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 
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3. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach 

ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 9 

WARUNKI WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o następujących okolicznościach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte  

w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne,  

3) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy,  

4) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku: 

1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy  

i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego 

wykonania; 

2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny  

z umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie 

przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy; 

3) nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia; 

4) naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte  

w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego dokonaniu;  

5) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 15 dni od terminu określonego  

w § 3 ust. 1. 

6) w przypadku trzykrotnej odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze 

względu na wady dostarczonych urządzeń lub wykonanych usług. 

3.    Odstąpienie jak i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie 

i zawierać uzasadnienie. 

4.      W razie odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, o ile jest to możliwe 

w danych okolicznościach przy udziale drugiej Strony sporządzony będzie protokół inwentaryzacji 

wykonania przedmiotu umowy w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia. 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

3. Spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Załączniki: 

1) Kopia oferty Wykonawcy 

2) Opis przedmiotu zamówienia  

3) Protokół odbioru 

4) Klauzula informacyjna  

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

WYKONAWCA 
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 Załącznik nr 3 do umowy 

Szczecin , dnia ……………………….. 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru przedmiotu umowy nr………………………………… 

W Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Szczecinie, w obu jego ośrodkach dostarczono, zainstalowano i wdrożono system 

informatyczny wg zestawienia: 

Pozycja Nazwa dostarczonego przedmiotu zamówienia Ilość  

   

   

   

   

   

   

   

   

Zamawiający wykonał testy, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy - wynik testów: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu zamówienia wymienionego w protokole. 

UWAGI: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………. 

WYKONAWCA 

 

 

………………………… 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

(Załącznik nr 4 do umowy) 

Klauzula informacyjna 

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 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 2016 r., str. 1-88), 

zwanego dalej RODO, informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - zwany dalej Instytutem, z siedzibą pod adresem: 02-675, 

Warszawa, ul. Wołoska 7, 

2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc 

na adres e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: „Rozbudowa oraz modernizacja urządzeń serwerowych w dwóch lokalizacjach 

(ośrodkach przetwarzania) Zamawiającego tak, aby uzyskać wysokodostępną platformę 

wirtualizacyjną”, OVISz-280-2/18, 

b) w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest  

niezbędne  do  wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan stroną  lub  do  podjęcia działań przed 

zawarciem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, ustawę o z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764) oraz podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego, 

b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,  

6)  

a) 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, 

b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, 

lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) 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, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

 


