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I. WSTĘP.  

Projekt zakłada rozwój TIK w Usługach publicznych świadczonych 

przez Beneficjenta, poprzez wzrost liczby eUsług, wzrost ich zaawansowania, rozwój 
e- usług, modernizację systemów oraz usprawnienia i optymalizację procesów 

związanych z ich świadczeniem. Projekt wykazuje 3,75 razy więcej korzyści 
społecznych jak kosztów. Celem jest rozszerzenie zakresu spraw, które Mieszkańcy, 
Przedsiębiorcy i osoby przebywające poza terenem gminy będą mogli załatwić 

przez narzędzia IT oraz wdrażanie publicznych usług cyfrowych o najwyższych (5) 
poziomach zaawansowania (49 eUsług).  

Elektronizacja ułatwi też kontakt z administracją i wykorzystanie TIK. Projekt polega 
na wdrożeniu i uruchomieniu 51 eUsług z zakresu działania gminnej administracji 
publicznej, dla mieszkańców Gminy Beneficjenta, przedsiębiorców, innych osób 

załatwiających sprawy urzędowe oraz trzy (3) Usług A2A, 
wewnątrzadministracyjnych. E-usługi będą na najwyższym poziomem dojrzałości i 

transakcyjności (personalizacja), będą oferować możliwość załatwienia w całości 
spraw on-line oraz dokonania ePłatności. eUsługi będą dostępne poprzez 
elektroniczną platformę, zintegrowane z e- PUAP i Profilem zaufanym. 

Przewidziano modernizację infrastruktury Beneficjenta do wymogów związanych 
ze świadczeniem eUsług. Projekt wnosi bardzo pozytywny wpływ na sferę 

gospodarczą regionu. E-usługi, spersonalizowane, dla wszystkich grup docelowych 
wprowadzą ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej a możliwość 

załatwiania spraw. Finalnie powstanie zintegrowany, spójny System, do świadczenia 
eUsług. Etapy projektu: zakup usługi inżyniera kontraktu, postępowania przetargowe, 
zakup sprzętu, zakup aplikacji eUsług, uruchomienie eUsług, szkolenia, weryfikacja, 

audyt polityk bezpieczeństwa.  
Motywacją może być rosnąca powszechność internetu, brak czasu na osobiste 

wizyty w urzędzie, pokrywanie się godzin pracy urzędu z codziennymi obowiązkami 
zawodowymi Klientów.  

Projekt zaplanowano jako wdrożenie kompleksowe – założono wdrożenie 

elementów wyłącznie niezbędnych a koniecznych do uruchomienia e-usług.  
Uzasadniając potrzebę realizacji projektu zidentyfikowano następujące 

problemy: 
- brak eUsług – spersonalizowanych, umożliwiających wykorzystanie 

ePłatności, 

- ograniczona możliwość elektronicznej wymiany dokumentów 
– brak integracji aplikacji dziedzinowych z systemem EZD, 

- brak możliwości uzyskania spersonalizowanych informacji 
przez użytkowników systemu w szczególności informacji o podatkach 
i opłatach lokalnych, 

- brak możliwości dokonania transakcji płatniczych on-line. 
- braki w infrastrukturze. 

Zakres Projektu wpisuje się w Cel tematyczny 2 - Zwiększenie dostępności, 
stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 
Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowania TIK dla e- administracji, e-

 włączenia społecznego, ekultury.  
Determinuje to cele: Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą 

elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie 
wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w celu: 
(1) poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora 

publicznego; (2) usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia 
cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia 

nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących eUsług.  
Cele projektu zdefiniowano: 
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- wzmocnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy Urzędem Beneficjenta 
a mieszkańcami i przedsiębiorcami (1); 

- poprawę jakości i dostępności eUsług świadczonych przez Beneficjenta, 

wzmocnienie stopnia cyfryzacji, rozwój eUsług publicznych w zakresie 
tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących 

eUsług (2); 
- zwiększenie bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego (3); 
- usprawnienie funkcjonowania administracji Beneficjenta (4); 

Cele szczegółowe, wynikające z Celów głównych to:  
- Poszerzenie oferty eUsług, świadczonych drogą elektroniczną. 

- Podniesienie efektywności pracy personelu i Urzędu. Oszczędności Urzędu. 
- Podniesienie efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi 

Beneficjenta. 

- Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych Beneficjenta.  
- Poprawa wizerunku Beneficjenta. Wzrost atrakcyjności Gminy. Działanie 

Beneficjenta, sprzyjające życiu Mieszkańców i wspierające 
Przedsiębiorców. Przyjazna, dobrze wyposażona, świadcząca usługi 
użyteczności publicznej wysokiej jakości JST, będzie zachętą do osiedlania 

się nowych rodzin. 
- Oszczędności -redukcja kosztów na opłaty pocztowe. 

- Oszczędności - redukcja kosztów wydruków w Urzędzie. 
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

- Podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców. 
- Oszczędności czasu poświęcanego przez Mieszkańców i Przedsiębiorców 

na kontakty z Urzędem. 

- Oszczędności - redukcja kosztów wydruków u Mieszkańców 
i Przedsiębiorców. 

- Oszczędność kosztów wysyłania dokumentów. 
- Oszczędności, związane z kosztami zaniechanych dojazdów do siedziby 

Urzędu – po stronie Klientów, w tym przedsiębiorców. 

- Korzyści Zewnętrzne:  
- Oszczędności poprzez mniejsze zanieczyszczenie środowiska, degradację 

środowiska naturalnego.  
- Oszczędności poprzez redukcję wypadków i kolizji drogowych. 

Działania w Projekcie dotyczą tworzenia systemów i aplikacji przyczyniających 

się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług, 
wdrażanie rozwiązań z obszaru technologii TIK, ułatwiających realizację zadań oraz 

zintegrowanie z platformami ePUAP, zakładając kompatybilność z innymi systemami. 
Działania związane z udostępnieniem e- usług obejmują zarówno elektroniczne usługi 
publiczne dla obywateli (A2C), przedsiębiorców (A2B) i (A2A). Zakłada się także 

możliwość informowania Klientów za pomocą różnych mediów komunikacyjnych 
począwszy od portalu internetowego, poprzez e-mail, wiadomościach – SMS, oraz 

Aplikację Mobilną. Rozwiązaniem problemów będzie realizacja zdefiniowanych zadań, 
które spowodują, że załatwianie spraw urzędowych stanie się bardziej popularne (e-
 usługi staną się naturalną formą interakcji obywatela z urzędem), pożądane (klienci 

powinni w krótkim czasie dostrzec, że dzięki eUsługom załatwią sprawy szybciej, 
taniej i wygodniej, bez konieczności osobistego stawiennictwa), atrakcyjne 

(korzystanie z e- usług jest wyrazem nowoczesnej postawy), oraz bezpieczne 
(pracownicy i infrastruktura urzędu będą spełniać warunki gwarantujące 
bezpieczeństwo przetwarzania danych). W ramach projektu nastąpi rozwój oraz 

zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług 
publicznych on-line.  

Modernizacja infrastruktury sieciowo-serwerowej - zakup niezbędnego sprzętu 
pozwoli Beneficjentowi zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji, w tym 
Danych Osobowych, podnieść wydajność pracy Personelu oraz lepszą obsługę 
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Klientów. Dla Klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do 
załatwienia wybranej sprawy. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny 
przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i 

przedsiębiorczości. Kluczowymi zagadnieniami w zakresie kształtowania elektronicznej 
administracji są m.in.: zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów 

teleinformatycznych; rozwój usług publicznych świadczonych elektronicznie w 
kierunku coraz wyższych poziomów zaawansowania, umożliwiających pełną interakcję 
z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość; 

cyfryzacja, upowszechnianie i umożliwianie jak najszerszego wykorzystania zasobów 
publicznych dzięki TIK.  

Ważnym aspektem działań jest zwiększenie podaży usług cyfrowych oraz ich rozwoju 
jest tworzenie treści cyfrowych oraz zapewnienie powszechnego i otwartego dostępu 
w postaci cyfrowej do zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych. 

Zwiększenie efektywności dostępności administracji publicznej dla mieszkańców, 
a także uproszczenie procedur administracyjnych służyć będzie zwiększeniu 

aktywności społeczeństwa i zaangażowania obywateli w życie publiczne. Powszechna 
dostępność informacji i usług służyć będzie rozwojowi społeczno-gospodarczemu 
i innowacyjności, wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży 

z mniejszych miejscowości, pozyskiwaniu nowych kompetencji i wzrostowi 
atrakcyjności kapitału ludzkiego, zwiększeniu aktywności społecznej różnych grup 

wiekowych, a także osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osób 
zamieszkujących na obszarach peryferyjnych, oddalonych od dużych ośrodków 

miejskich regionu.  
 

II. LOKALIZACJA.  

Działania projektowe będą realizowane na terenie budynku Urzędu Gminy.  

 

III. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ.  

Równoważność: rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach 
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, 

jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, 
lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  

Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego 
przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające 
wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań 

minimalnych.  
Użycie w Opisie Przedmiotu Zamówienia nazw rozwiązań, materiałów i 

urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości 
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 

rozwiązań.  
Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne 
spełnią zakładane wymagania minimalne.  

Możliwość zaoferowania funkcji w sposób równoważny jest określone słowem 
„ewentualnie” albo w jasny sposób zakomunikowane przez Zamawiającego,  

Wymagania przedstawione w dokumencie, jeśli nie wynikają z obowiązujących 
i uznawanych standardów (np. XML, SOAP, np. zasilanie 230V), są wymaganiami 
granicznymi.   

Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, 
a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.  

 
W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności 

dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym 

za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem 
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technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii 
funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.  
Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania 

wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania 
technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie 

całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu 
równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które 
realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, 

niż podany sposób.  
Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, 

z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu 
na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności 
w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. 

Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia 
wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, 

czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania 
wyspecyfikowanego.  

Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być 

zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne 
nie zakłóciła bieżącej pracy Urzędu. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania 

równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania 
nowych systemów, poinstruować użytkowników, tak aby nabyli umiejętność 

posługiwania się systemami, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędne 
wsparcie pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w 
środowisku produkcyjnym itp.  

Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 

i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej 
ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych 

lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 
Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie 

przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać 
składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 
ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów 

lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także 

jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, 
przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać 
materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów 
/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały 

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy 
określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o 

których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 
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określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.  
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IV. DEFINICJE.  

(jeśli dotyczą)  

 

 

Lp. Termin:  Definicja:  

1.  Adres.  Adres Siedziby Zamawiającego.  

2.  Aktualizacja.  
Nowelizacja aplikacji, systemów, wprowadzająca nowe funkcje, 

rozszerzające jego zakres funkcjonalny.  

3.  Dni Robocze.  

Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. 

o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, 

z późn. zm.). 

4.  Dokumentacja.  

Zbiór wszystkich dokumentów (w tym również zmiany 

oraz modyfikacje takiej dokumentacji) dotycząca Projektu 

i Systemu, do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca 

w ramach realizacji Umowy i która została wymieniona w OPZ. 

Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację 

przeznaczoną dla administratora Systemu, dokumentację 

techniczną, dokumentację użytkową (podręcznik i instrukcję 

Użytkownika (pracodawcy oraz Zamawiającego), w tym również 

dokumentację w wersji elektronicznej wbudowaną w System, 

dotyczącą zarówno wszelkiego oprogramowania standardowego, 

jak i tworzonego specjalnie na potrzeby Umowy Oprogramowania 

Dedykowanego.  

5.  
Godziny Robocze 

/ Pracy.  
Godziny pracy Zamawiającego.  

6.  Gwarancja.  

Udzielona przez Wykonawcę, w ramach Wynagrodzenia gwarancja 

jakości na System, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest 

do usuwania Wad w Systemie na warunkach oraz w zakresie 

opisanym w Umowie.  

7.  Konsorcjum.  

Wykonawcy wspólnie podejmujący się wykonania przedmiotu 

umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum 

lub umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa 

o współpracy.  

8.  Naprawa.  

Trwałe usunięcie Wady Rozwiązania poprzez usunięcie przyczyny 

powstania Wady skutkujące przywróceniem pełnej sprawności 

Rozwiązania po wystąpieniu Wady, w tym również zakończenie 

innych działań naprawczych, przewidzianych w Umowie.  

9.  
Odbiór 

Gwarancyjny.  

Czynności wykonane przez Zamawiającego, mające na celu 

potwierdzenie skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych wad przedmiotu umowy w okresie obowiązywania 

gwarancji jakości lub rękojmi za wady.  

10.  Odbiór Końcowy.  

Czynności mające na celu potwierdzenie dostawy i wykonania 

Rozwiązania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

na zasadach określonych w Umowie. Z czynności Odbioru 

Końcowego sporządza się Protokół Odbioru Końcowego, w którym 

stwierdza się wykonanie Wdrożenia zgodnie z postanowieniami 

Umowy albo wskazuje się Wady lub inne nieprawidłowości. 

Warunkiem odbioru końcowego będzie potwierdzenie 

przez Wykonawcę faktu wykonania Umowy. Potwierdzenie 

wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy.  
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11.  Odbiór.  

Czynności mające na celu potwierdzenie dostarczenia Produktów 

Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

na zasadach określonych w Umowie. Z czynności Odbioru 

sporządza się Protokół Odbioru, w którym stwierdza się, między 

innymi, potwierdzenie dostarczenia Produktów, wykonania 

Przedmiotu Umowy ich przetestowanie, zgodnie z postanowieniami 

Umowy albo wskazuje się Wady lub inne nieprawidłowości. Odbiory 

będą wykonane zgodnie z Procedurą Odbiorów.  

12.  Oferta.  

Pisemne oświadczenie woli Wykonawcy w zakresie wykonania 

dostaw stanowiących przedmiot umowy za określoną w nim cenę 

(wynagrodzenie), złożone Zamawiającemu w ramach postępowania 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzącego 

do zawarcia umowy.  

13.  OPZ.  Opis Przedmiotu Zamówienia.  

14.  Podwykonawca.  

Każdy podmiot rozumiany zgodnie z treścią Art. 2. 9b), Ustawy 

PZP, lub dalszy podwykonawca / podwykonawcy, któremu 

Wykonawca zleca wykonanie zadań wynikających z jakiejkolwiek 

części Umowy.  

15.  Pracownik.  

Pracownicy Zamawiającego w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz 

osoby świadczące na rzecz Zamawiającego usługi na podstawie 

umowy cywilnoprawnej (w tym umowy zlecenia lub umowy o 

dzieło) lub samozatrudnienia oraz pracownicy tymczasowi, 

wykonujących pracę lub usługi na rzecz Zamawiającego.  

16.  Produkty.  Poszczególne, szczegółowe elementy realizacji Umowy.  

17.  Projekt.  
Niniejsze przedsięwzięcie. Projekt, którego realizacja stanowi 

przedmiot niniejszej Umowy.  

18.  
Protokół Odbioru 

Końcowego.  

Dokument potwierdzający odbiór w zakresie wykonania 

przez Wykonawcę zgodnie z Umową całości dostawy stanowiącej 

przedmiot umowy oraz wykonania przez niego innych obowiązków 

wynikających z umowy i związanych z wykonywaniem zamówienia.  

19.  Protokół Odbioru.  
Dokument stwierdzający wykonanie określonych prac w sytuacjach 

określonych Umową.  

20.  
Protokół odbioru 

Usunięcia wad.  

Dokument potwierdzający odbiór przedmiotu umowy w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych 

w przedmiocie umowy.  

21.  Reakcja.  Reakcja Strony na działania drugiej Strony.  

22.  Rękojmia.  

Rękojmia za wady określona w K.C. oraz na podstawie  Art. 558 

K.C. rozszerzona na warunkach oraz w zakresie opisanym w 

Umowie.  

23.  Rozwiązanie.  
Urządzenia i Systemy informatyczne składające się na przedmiot 

zamówienia.  

24.  

Umowa o 

podwykonawstw

o.  

Umowa zgodnie z treścią Art. 2. 9b), Ustawy PZP.  

25.  Umowa.  

Niniejsza Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta 

między Zamawiającym, a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami 

i Załącznikami do Umowy.  

26.  

Ustawa o 

finansach 

publicznych.  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 

2009 nr 157 poz. 1240.  
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27.  Ustawa K.C.  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 1964 

nr 16 poz. 93, z późn. zm.). 

28.  

Ustawa o 

ochronie danych 

osobowych.  

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 roku poz. 1000), 

29.  

Ustawa o 

prawach 

autorskich.  

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych - Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.  

30.  Ustawa PZP. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177,  tekst jednolity z pózn. zm.). 

31.  Użytkownik.  
Osoby, które po uruchomieniu produkcyjnym Systemu będą 

docelowo korzystać z Systemu lub jego poszczególnych części.  

32.  

Termin 

wykonania 

przedmiotu 

umowy.  

Określony w niniejszej umowie termin do upływu, którego 

Wykonawca jest zobowiązany zakończyć dostawę przedmiotu 

umowy oraz zrealizować wszelkie inne obowiązki przewidziane 

niniejszą umową.  

33.  Wada Prawna.  

Każda wada prawna Produktów, Dokumentacji oraz Systemu 

dostarczanych w ramach Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności ograniczająca lub mogąca ograniczać możliwość 

korzystania z Produktów oraz Systemu przez Zamawiającego w 

zakresie wskazanym w Umowie.  

34.  Wada.  

Jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiotach lub 

wartościach niematerialnych i prawnych (oprogramowaniu) 

stanowiących przedmiot umowy bądź w dowolnym ich elemencie, 

powodujące zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, obniżenie 

stopnia jego użyteczności, obniżenie jakości, niezgodność 

z warunkami OPZ, inne nieprawidłowości. lub inna niezgodność 

Produktów z Umową, wytycznymi i wymaganiami wskazanymi w 

OPZ raz wszelką dostarczoną Zamawiającemu Dokumentacją. 

Wady mogą mieć charakter Awarii, Błędów lub Usterek lub Wady 

Prawnej.  

35.  Wykonawca.  

Strona umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową 

dostaw i usług zgodnie z obowiązującymi postanowieniami 

niniejszej umowy, zapisami OPZ, przepisami prawa oraz zasadami 

aktualnej wiedzy technicznej.  

36.  Załącznik.  Każdy załącznik do niniejszej Umowy.  

37.  
Zespół 

Wykonawcy.  

Osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub świadczące 

na rzecz Wykonawcy indywidualnie pracę również na podstawie 

umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło oraz umowy 

o świadczenie usług) oddelegowane przez Wykonawcę 

w uzgodnieniu z Zamawiającym do czynności związanych 

z wykonaniem Umowy.  

38.  Zgłoszenie.  
Przekazanie Wykonawcy informacji na temat Wad w ramach 

Gwarancji.  

 

V. Wizja Lokalna.  

 Plan sytuacyjny stanowi załącznik do niniejszego SOPZ.  1.1.1.

 Zamawiający przed wyceną usług zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. 1.1.2.

Przeprowadzenie wizji będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym jej terminu.  
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 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu wizji 1.1.3.

lokalnej.  

 

VI. Kryteria odbioru.  

 Weryfikacja kompletu dokumentów.  1.1.1.

1.1.1.1) Instrukcji obsługi, jeśli wymagano,  

1.1.1.2) Dokumentów potwierdzających prawa własności, licencje,  

1.1.1.3) Dokumentów potwierdzających prawa gwarancyjne,  

1.1.1.4) Weryfikacja innych wymaganych dokumentów,  

 Weryfikacja wymagań niefunkcjonalnych.  1.1.2.

 Weryfikacja wymagań funkcjonalnych.  1.1.3.

 

VII. Ogólne warunki dostawy sprzętu 

informatycznego.  

 Dostarczony sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie 1.1.1.

noszący oznak użytkowania.  

 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z 1.1.2.

oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z 

seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych 
przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu.  

 Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń 1.1.3.

długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów 

wyprzedażowych producenta.  

 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek 1.1.4.

portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek, itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek 

zewnętrznych przejściówek czy konwerterów.  

 Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej lokalizacji w siedzibie 1.1.5.

Zamawiającego,  piwnica, bez windy.  

 Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania zamawianego sprzętu 1.1.6.

w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 Prace instalacyjne będzie można realizować wyłącznie w terminach 1.1.7.

uzgodnionych z Zamawiającym.  

 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, 1.1.8.

zawierającej w szczególności wszystkie dane dostępu do urządzeń 

i systemów, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji 
sprzętu i systemów.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 1 godziny 1.1.9.

instruktażu dla administratora sprzętu i oprogramowania w siedzibie 

Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń.  

 

VIII. Doposażenie Serwerowni.  

 

1.1. Szczegółowe minimalne wymagania stawiane sprzętom 

informatycznym.  

 

Lp. Przedmiot zamówienia z opisem minimalnych wymagań.  Ilość. 
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1.  

Serwer:  

1. Obudowa do serwera - wymagane porty wbudowane (niedopuszczalne 

jest zastosowanie zewnętrznych przejściówek)  

2. Obudowa do serwera typu Rack max. 2U z możliwością instalacji 

14 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających 

montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. 

Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą 

dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać 

możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów 

serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android 

/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.  

3. Porty z przodu obudowy: 

a. 1 x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej 

b. 1 x USB 2.0,  

c. 1 x VGA 

d. Porty z tyłu obudowy:  

e. 2 x RJ45 

f. 1 x RS232 

g. 2 x USB 3.0 

h. 1 x VGA 

i. Port wewnętrzny: min.1 x USB 3.0 

4. Płyta główna z możliwością instalacji dwóch fizycznych procesorów, 

posiadająca 16 slotów dla pamięci z możliwością zainstalowania do 1TB 

pamięci RAM.  

5. Dwa procesory, (ilość rdzeni dla pojedynczego CPU minimum: 20), 

minimalna wydajność pojedynczego CPU 20 200 punktów w PassMark, 

www.cpubenchmark.net (Pomiar średni - Average CPU Mark) - stan 

najwcześniej na dzień ogłoszenia postępowania. Załączyć 

wydruk do Oferty.  

 

Kryterium Punktowane.  

 

6. RAM: 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno 

znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji 

pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. 

7. Zabezpieczenie pamięci RAM: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, 

Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory 

Thermal Throttling 

8. Gniazda PCI: Min. 2 sloty generacji 3 o prędkości x16 

9. Zainstalowane dyski: 10 x dysk 3.5" SAS 12Gb 10KRPM 1.8TB hot-

 plug. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. 

Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, z 

możliwością wyposażenia w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 

16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji 

pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może 

powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

10. Karta video:  Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie 

rozdzielczości min. 1920x1200.  

11. Sprzętowy kontroler dyskowy, obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

wyposażony w minimum 8GB pamięci cache z zapisem na nieulotną 

pamięć w przypadku awarii zasilania Bezpieczeństwo:  Moduł TPM,  

 

12. 1.  Karta zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze 

systemu operacyjnego.  

1. szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 

użytkownika 

2. wsparcie dla IPv6, wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, 

SSH,  

3. wsparcie dla dynamic DNS,  

2 szt.  
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4. posiadająca dedykowane porty: RJ-45 Gigabit Ethernet oraz micro 

USB,  

5. umożliwiającą odzyskiwanie obrazu BIOS (BIOS Recovery),  

6. zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych Android,  

7. przy prawidłowym uwierzytelnieniu administratorzy mogą bezpiecznie 

usuwać dane z pamięci lokalnej (dyski twarde, dyski SATA, SAS, SSD, 

NVM) i osadzone urządzenia.  

 
lub  

Kryterium Punktowane.  

 

13. 2.  Karta zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze 

systemu operacyjnego.  
 

1. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  

a. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,  
b. szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,  
c. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,  
d. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,  
e. wsparcie dla IPv6,  
f. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,  
g. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz,  
h. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,  
i. integracja z Active Directory,  
j. możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie,  

2. Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS:  
a. wsparcie dla LLDP,  
b. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej,  
c. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,  
d. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone 

na froncie obudowy.  
3. Monitorowanie zużycia dysków SSD: 

a. możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,  
4. Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta,  
5. Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera,  
6. Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware,  
7. Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, 

BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML 
lub JSON,  

8. Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików 
konfiguracyjnych,  

9. Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram,  
10. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające 

minimalne wymagania:  
a. Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,  
b. Integracja z Active Directory,  
c. Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,  
d. Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 
e. Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram,  
f. Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów,  
g. Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF,  
h. Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w 

inwentarzu.  
11. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
12. Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji 

serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, 
pozostałego czasu gwarancji,  

13. Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,  
14. Szybki podgląd stanu środowiska,  
15. Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia,  
16. Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu,  
17. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.  
18. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń,  
19. Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,  
20. Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,  
21. Możliwość podmontowania wirtualnego napędu,  
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22. Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,  
23. Możliwość importu plików MIB,  
24. Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich,  
25. Możliwość definiowania ról administratorów,  
26. Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów,  
27. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 

oferowanego rozwiązania),  
28. Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,  
29. Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio 

do centrum serwisowego producenta serwerów,  
30. Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr 

seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania 
wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach 
wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart 
sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie 
poszczególnych komponentów serwera.  

31. Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji 
środowiska w celu wykrycia rozbieżności.  

32. Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w 
opraciu o profile,  

33. Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, 
WWN, IQN) między urządzeniami.  

34. Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii 
urządzenia przez serwis producenta.  

35. Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.  
36. Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi 

oprogramowaniem zarządzającym.  
37. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.  

 

14. Diagnostyka: Zainstalowany panel LCD umieszczony na froncie 

obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, 

pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

15. Interfejs sieciowy: Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet 

w standardzie BaseT. Dodatkowo zainstalowane 2 interfejsy sieciowe 

10Gb/s SFP+ 

16. Serwer musi być dostarczony z szynami ruchomymi wyposażonymi 

w ramię na kable,  

17. zasilacze redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy 

z dedykowanymi przewodami zasilającymi. 

18. Bezpieczeństwo: Wbudowany czujnik Wbudowany czujnik otwarcia 

obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.  

19. Wbudowany moduł TPM 2.0,  

20. Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 

czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, 

możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską 

linię telefoniczną producenta.  

21. Wykonawca lub Producent zapewni stały dostęp do aktualnych 

sterowników zainstalowanych w urządzeniach poprzez możliwość pobrania 

go z dedykowanej strony internetowej lub poprzez podanie 

identyfikatora klienta czy numery seryjnego.  

22. Spełnienie norm:  

a. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO- 9001:2015 

oraz ISO-14001.  

b. Serwer musi posiadać deklaracja CE.  

c. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server 

Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów 

Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 

x64, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 

2019.  

23. Dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą.  
a. Dla zaoferowanych urządzeń należy dostarczyć oświadczenia producenta 

sprzętu (lub jego polskiego autoryzowanego przedstawicielstwa) 

potwierdzające spełnienie powyższych wymogów oraz potwierdzające datę 
produkcji urządzeń.  
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b. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.  

c. Oświadczenie Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 
realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy 

z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.  
d. Oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego 

w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk 
twardy pozostaje u Zamawiającego.  

2.  

System operacyjny serwera:  

licencja bez ograniczeń czasowych. Dostarczona na nośniku 

CD/DVD lub na nośniku USB. Polska wersja językowa.  

2 szt. - obejmujące licencję z możliwością obsługi minimum 40 rdzeni 

dla jednego serwera.  

Współpraca z procesorami o architekturze x86-64., Instalacja i użytkowanie 

aplikacji 32-bit. i 64-bit. Na dostarczonym systemie operacyjnym. Obsługa 

64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych 

(wirtualnych). Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej 

instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB. Obsługa dostępu 

wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, 

w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza 

(failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta 

sprzętu. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. Zawarta 

możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania 

serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących 

jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).Zawarta możliwość 

uruchomienia roli serwera DNS. Zawarta możliwość uruchomienia roli 

klienta i serwera czasu (NTP).Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera 

plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft 

Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku 

z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active 

Directory .Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. 

W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp 

do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego 

umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. W ramach 

dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu 

operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych. W ramach 

dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu 

operacyjnego. Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu 

operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte 

w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia 

przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).  

2 szt.  

3.  

Licencja dostępowa dla urządzenia umożliwiająca podłączenie i 

wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcjonalności serwera typu 

Device Cal z wdrożoną rolą Active Directory. Ilość potrzebnych dostępów 

tzw. CAL: 3 komplety po 5 szt. Razem 15.  

3 kompl.  

4.  

Macierz dyskowa:  

1. Konfiguracja dwuprocesorowa, minimalna wydajność pojedynczego 

CPU 13800 punktów w PassMark, www.cpubenchmark.net (Pomiar 

średni - Average CPU Mark) - stan najwcześniej na dzień 

ogłoszenia postępowania. Załączyć wydruk do Oferty.  

W przypadku braku Procesora na ww. liście, Zamawiający uzna 

wydruk dla procesora z tej samej rodziny procesorów o 

parametrach takich samych lub lepszych, dotyczących:  

Liczba rdzeni / wątków. 

Częstotliwość robocza (maksymalna.). 

Wbudowana pamięć podręczna L2 + L3. 

Projektowana moc cieplna. 

1 szt.  
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Obsługiwana pamięć. 

Obsługiwane technologie: 

- Technologia Hyper-Threading, 

- PowerNow / Enhanced SpeedStep (parametr techniczny),  

- Turbo Core / Turbo Boost, 

- Wirtualizacja, 

- Ochrona antywirusowa / Execute Disable bit. 

2. 48 GB RDIMM DDR4 ECC (4 x 4 GB+4 x 8GB)  

3. pamięć flash 4 GB,  

4. wnęka dysków – 16 x 3,5”,  

5. gniazdo dysków - 2 x M.2,  

6. port LAN - 4x 10 GbE SFP+,  

7. port USB - 2 x USB 3.0,  

8. zasilacz nadmiarowy/wymieniany podczas pracy, napięcie wejściowe: 

90–264 V prądu przemiennego; 770 W,  

9. głośność max 56 dB,  

10. moduł wentylatora wymieniany podczas pracy (60 x 60 x 38 mm, 16 

000 obr./min / 12 V / 2,8 A x 3),  

11. Obsługa wirtualizacji pamięci masowej w środowiskach VMware® 

vSphere® 6.5, Windows Server® 2016 i Citrix® XenServer® 7.0. 

Kompatybilność ze środowiskami chmurowymi OpenStack®,  

12. Inne wymagania:  

 Buforowanie SSD,  

 Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN,  

 Kontroler domeny i serwer NTP,  

 Wolumin z elastycznym alokowaniem,  

 Jednostki iSCSI LUN oparte na blokach,  

 Odzyskiwanie miejsca,  

 Funkcja typu Storage Plug & Connect (iSCSI i CIFS),  

 Obsługa ACL na poziomie folderów współdzielonych,  

 Kopie Migawkowe,  

 Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym,  

 Replikacja zdalna (rsync),  

 Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych,  

 Obsługa etykiet woluminu na dyskach zewnętrznych,  

 Uwierzytelnianie AD,  

 Serwer i klient LDAP,  

 Powiadomienia (e-mail),  

 Kosz sieciowy,  

 SNMP,  

 Logowanie administratora przez Telnet i SSH,  

 Obsługa VMware, Obsługa Citrix, Zgodność z Microsoft Hyper-V.  

13. Instalacja: wpięcie do AD, podłączenie i skonfigurowanie urządzenia 

pozwalające na rozpoczęcie pracy,  

14. Standardowa gwarancja 5-letnia on-site,   

5.  
Dysk Enterprise SAS 10 TB 3,5” (LFF) 12 Gb/s 7200 RPM, bufor 256 MB, 

czas pracy MTBF 2500000 h, wielkość sektora dysku 512e.  
12 szt.  

6.  

Stojąca szafa serwerowa rack 19" 42U 800x1000mm:  

- Wysokość 20 55m,  

- Szerokość 800 mm,  

- Głębokość 1000 mm,  

- Maksymalna nośność 800 kg,  

- Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem,  

- Drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem,  

- Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu 

zamka,  

- Wyposażenie: 40 koszyków ze śrubami, zamek: 2szt, kółka: 4szt, nóżki: 

2 szt.  
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4szt,  

- Wykończenie powierzchni.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, 

malowanie proszkowe,  

- Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją,  

- Kolor RAL9004,  

- Stopień ochrony IP20,  

- Panel wentylacyjny z czterema wiatrakami, dedykowany do danego 

modelu szafy,  

- W zestawie dwie dodatkowe półki do szafy 19” 100 cm,  

- Cena szafy musi uwzględniać jej prawidłowy montaż w siedzibie 

zamawiającego.  

7.  Organizer kabli poziomy 1U.  11 szt.  

8.  

SWITCH – przełącznik sieciowy zarządzalny. 

Charakterystyka sprzętowa:  

1. Obudowa RACK, 

2. Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) z zasilaniem PoE 

zgodnym z IEEE 802.3at - liczba portów co najmniej 48. 

3. Porty 10GBase-T (IEEE 802.3ae) - liczba portów co najmniej 2. 

4. Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu 

Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne 

krosowanie (Auto MDI/MDI-X). 

5. Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu 

i wyłączenia trybu FlowControl dla każdego portu. 

6. Sprzęt powinien umożliwiać zainstalowanie co najmniej 4 modułów 

dla połączeń 10Gb/s (IEEE 802.3ae). Przełącznik powinien obsługiwać 

również moduły gigabitowe SFP obsadzane w zatokach SFP+. 

7. Urządzenie musi umożliwiać aktywne monitorowanie podłączonego 

urządzenia klienckiego PoE i w przypadku wykrycia jego braku 

wyłączać, a następnie ponownie włączać zasilanie na porcie. 

8. Sprzęt powinien być wyposażony w konsolę szeregową w standardzie 

RS-232 w celu umożliwienia zarządzania lokalnego oraz dedykowany 

port Ethernet do zarządzania Out-of-Band. 

9. Urządzenie powinno umożliwiać łączenie w stosy o wielkości 

co najmniej 6 jednostek. Stos powinien być wyposażony 

w funkcjonalność zapewniającą, że w przypadku awarii głównego 

przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w 

szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Protokół 

stackujący powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, 

zapewniać przesyłanie ruchu pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. 

Przepustowość magistrali stosu powinna wynosić co najmniej 80 

Gb/s. Stos powinien umożliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie 

ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie. 

10. Urządzenie powinno być zasilane napięciem AC 230V. Musi istnieć 

możliwość użycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego. 

11. Przełącznik musi zapewniać budżet mocy dla urządzeń PoE na 

poziomie co najmniej 370 watów. Konstrukcja układu zasilania musi 

umożliwiać jednoczesne korzystanie z zasilacza podstawowego 

oraz nadmiarowego w celu zwiększenia maksymalnej mocy, która 

może być dostarczana do urządzenia do co najmniej 740 watów. 

12. Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, 

niż 216 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna 

wynosić nie mniej niż 161 Mp/s. 

13. Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać 

przełączanie wire-speed - z pełną prędkością na wszystkich portach 

w maksymalnej konfiguracji). 

14. Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej, niż 16300 

adresów MAC. 

4 szt.  
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15. Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej, niż 1024 MB. 

Pamięć Flash - nie mniej niż 256 MB. 

16. Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze 

co najmniej 9210 B. 

17. Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien 

wynosić nie mniej, niż 4 MB. 

18. Minimalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być 

większa, niż 0 stopni Celsjusza. 

19. Maksymalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być 

mniejsza, niż 48 stopni Celsjusza. 

20. Przełącznik powinien posiadać ochronę przeciwprzepięciową na 

portach miedzianych co najmniej do 6 kV. 

21. Urządzenie powinno charakteryzować się średnim czasem pomiędzy 

awariami wynoszącym co najmniej 350000 godzin. 

 

22. Funkcjonalności warstwy 2 

23. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji 

co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej, niż 1020 grup multicast 

oraz obsługiwać nie mniej, niż 1020 grup multicast. 

24. Powinna istnieć możliwość uwierzytelnienia klienta przed 

dostarczeniem mu strumienia Multicast. 

25. Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację filtrów dla protokołu 

IGMP ograniczających adresy IPv4 grup multicast do których 

poszczególni klienci mogą się przyłączać. 

26. Urządzenie powinno umożliwiać również konfigurację filtrów dla 

protokołu MLD ograniczających adresy grup IPv6 multicast do których 

poszczególni klienci mogą się przyłączać. 

27. Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umożliwiające unikanie 

pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w tym co najmniej 

16 instancji MSTP. Powinno także wspierać funkcjonalność 802.1Q 

Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN. 

28. Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, 

że w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej 

protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od 

reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej. 

29. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation –

 nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie 

oraz obsługiwać protokół LACP. 

30. Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) 

oraz LLDP-MED. 

31. Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą 

rozpinanie pętli w topologii pierścienia z opóźnieniem nie gorszym, niż 

50ms. Funkcjonalność ta powinna być kompatybilna z zaleceniami 

ITU-T G.8032 w wersji co najmniej 2. Sprzęt powinien obsługiwać 

co najmniej 24 jednocześnie skonfigurowanych pierścieni. 

32. Urządzenie musi posiadać obsługę funkcjonalności DHCP Relay w tym 

opcji 60 i 61 oraz opcji 82, a także umożliwiać przechwytywanie 

zapytań DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82, przekazywanie ich do 

serwera DHCP znajdującego się w tej samej sieci VLAN, w której 

znajduje się klient. Obsługa DHCP Relay musi być możliwa również 

dla protokołu IPv6. 

33. Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność kopiowania ruchu 

z jednego lub wielu portów na port monitorujący w celu umożliwienia 

jego analizy. Musi istnieć możliwość kopiowania tylko wybranego 

ruchu na danym porcie (np. tylko kierowanego do określonego adresu 

IP) oraz kopiowania ruchu na port monitorujący znajdujący się w 

innym przełączniku. 

34. Urządzenie powinno umożliwiać dostarczanie ruchu na wiele portów 
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fizycznych na których obecne są te same adresy IP i MAC co pozwala 

na bezpośrednie przyłączenie klastrów serwerów posługujących się 

pojedynczym wirtualnym adresem IP i MAC. 

35. Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność uzupełniania ramek 

PPPoE o dodatkowe informacje takie, jak: adres MAC przyłączonego 

klienta, identyfikator urządzenia oraz numer portu fizycznego 

przełącznika do którego przyłączony jest ten klient, które będą 

wykorzystywane przez serwer PPPoE podczas uwierzytelniania 

klienta. 

36. Urządzenie powinno umożliwiać tunelowanie ruchu kontrolnego L2, 

w tym protokołów GVRP i STP oraz protokołów CDP i VTP (01-00-0C-

CC-CC-CC i 01-00-0C-CC-CC-CD). 

 

Obsługa sieci VLAN:  

37. Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN w 

standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednocześnie 

skonfigurowanych takich sieci, w tym powinien umożliwiać obsługę 

VLAN zgodnie z protokołem 802.1v oraz obsługiwać dynamiczne 

przyłączanie do VLANu i pozwalać na tworzenie tzw. podwójnych 

VLANów. 

38. Parametry podwójnego tagowania powinny być konfigurowalne przez 

administratora, w tym funkcja powinna umożliwiać klasyfikację 

co najmniej wg adresów MAC, adresów IP, CVID, priorytetu 802.1p, 

protokołu IP i portu. 

39. Powinna być też możliwość tworzenia specjalnych sieci VLAN dla 

przenoszenia ruchu typu multicast i rozdzielenia tak przenoszonego 

ruchu na klientów żądających przyłączenia do danej grupy multicast. 

Urządzenie powinno umożliwić utworzenie co najmniej 5 takich sieci 

VLAN. 

40. Przełącznik powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie 

urządzeń monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielonej w tym celu 

sieci VLAN. 

41. Powinna być możliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC 

urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 2040 wpisów 

MAC dla takiej sieci VLAN. 

42. Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie VLANów, które będą 

zapewniały funkcjonalność tworzenia wielu grup portów w ramach 

których porty będą mogły się komunikować, ale zablokowana będzie 

komunikacja pomiędzy portami w różnych grupach oraz wszystkie 

grupy będą mogły komunikować się z grupą portów wspólnych. 

Wszystkie porty należące do takich VLANów powinny pozostać 

nietagowane. 

43. Przełącznik powinien umożliwiać realizację funkcji Super VLAN. 

44. Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci 

VLAN. 

 

Funkcjonalności warstwy 3:  

45. Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv4 

na urządzeniu - co najmniej 16 takich interfejsów. 

46. Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv6 

na urządzeniu - co najmniej 16 takich interfejsów; oraz możliwość 

utworzenia wielu interfejsów IP na pojedynczej skonfigurowanej sieci 

VLAN - co najmniej 16 takich interfejsów. 

47. Musi istnieć możliwość skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, 

który jest cały czas dostępny w sieci niezależnie od pozostałej 

konfiguracji przełącznika (urządzenie powinno umożliwić konfigurację 

co najmniej 8 instancji takiego interfejsu). 

48. Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą 
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odpowiadanie na zapytania ARP w imieniu urządzenia znajdującego 

się w innej podsieci VLAN. 

49. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność Gratuitous ARP. 

50. Przełącznik powinien także umożliwiać przekierowanie ruchu UDP 

na wskazany adres IP w sieci. 

51. Musi być możliwe uruchomienie na urządzeniu serwera DHCP 

przydzielającego minimum 10 pule adresów IP oraz wspierającego 

protokół IPv6 przydzielającego minimum 10 pule adresów IP. Serwer 

DHCP musi mieć możliwość przydzielania dowolnych opcji DHCP. 

52. Serwer DHCP musi także obsługiwać delegację prefiksów DHCPv6. 

53. Urządzenie powinno posiadać tablicę ARP o wielkości co najmniej 2K 

wpisów oraz umożliwiać wprowadzenie co najmniej 256 wpisów 

statycznych. 

54. Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co 

najmniej 250 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się na 

bezpośrednio przyłączonych do urządzenia podsieciach oraz 256 

takich tras dla IPv6. 

55. Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co 

najmniej 60 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się 

wewnątrz sieci oraz 64 takich tras dla IPv6. 

56. Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie statycznych tras routingu 

dla IPv4 (co najmniej 510 takich tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 510 

tras). 

57. Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery. 

58. Przełącznik musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą 

trasowanie ruchu w różnych kierunkach w zależności od zawartości 

pakietów (np. na podstawie adresu źródłowego IP lub protokołu IP). 

59. Przełącznik musi umożliwiać redystrybucję tras routingu pomiędzy 

różnymi protokołami routingu skonfigurowanymi na urządzeniu. 

60. Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację protokołów routingu 

dynamicznego: RIP v1 i v2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, PIM-SM. 

61. Urządzenie powinno obsługiwać także protokół umożliwiający 

utworzenie wirtualnego routera i zapewniającego dostępność sieci 

zewnętrznej po awarii jednego z urządzeń fizycznych bez potrzeby 

specjalnej rekonfiguracji klientów w sieci. Protokół powinien wspierać 

adresację IPv6. 

 

Quality of Service:  

62. Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać 

co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. 

Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się 

na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, 

sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola 

DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety 

ruchu IPv6. 

63. Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP 

w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu, WRR, WDRR. 

64. Urządzenie powinno obsługiwać tzw. CIR z minimalną granulacją nie 

mniejszą, niż 64 kb/s. 

65. Przełącznik powinien umożliwiać kontrolę kongestii ruchu SRED. 

66. Przełącznik powinien umożliwiać kontrolę kongestii ruchu WRED. 

67. Urządzenie powinno umożliwiać limitowanie pasma osobno dla każdej 

klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 64 

kb/s oraz umożliwiać gwarantowanie pasma osobno dla każdej klasy 

ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 64 kb/s. 

68. Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu 

wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. 

69. Urządzenie powinno także umożliwiać limitowanie pasma dla ruchu 
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przychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. 

70. Powinna istnieć funkcjonalność limitowania pasma dla określonego 

typu ruchu (np. odbywającego się na danym porcie TCP lub UDP) 

z granulacją nie większą, niż 8 kb/s. 

71. Przełącznik powinien mieć możliwość zarządzania QoS wg kalendarza. 

 

Filtrowanie ruchu:  

72. Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu 

co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, 

pole EtherType, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, 

zawartość pola DSCP, typ protokołu, flagi protokołu TCP, port 

TCP/UDP, klasę ruchu IPv6, etykietę ruchu IPv6 dla ruchu 

wejściowego i wyjściowego z portów przełącznika i mieć możliwość 

uruchamiania reguł ACL wg kalendarza. 

73. Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL 

na poziomie sieci VLAN. 

74. Musi istnieć też możliwość niezależnej filtracji ruchu kierowanego 

do procesora przełącznika w celu jego dodatkowej ochrony. 

 

Funkcje bezpieczeństwa:  

75. Przełącznik powinien być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą 

ograniczenie liczby adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym 

przełącznika oraz "zatrzaśnięcie" na nim określonych adresów MAC 

i powinien obsługiwać co najmniej 63 takich adresów MAC 

na pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalność powinna 

umożliwiać wyłączenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby 

adresów MAC obecnych na porcie. 

76. Urządzenie powinno umożliwiać uwierzytelnianie przyłączonych 

użytkowników za pomocą protokołu 802.1X współpracującego 

z funkcjonalnością umożliwiającą przyznanie dostępu 

do ograniczonych zasobów w przypadku, gdy użytkownik nie jest 

uwierzytelniony. 

77. Funkcjonalność 802.1X musi umożliwiać niezależne uwierzytelnianie 

wielu użytkowników znajdujących się na pojedynczym porcie 

fizycznym przełącznika (co najmniej 448 użytkowników na każdym 

porcie). 

78. Urządzenie musi umożliwiać przypisywanie co najmniej następujących 

atrybutów otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p. 

79. Przełącznik musi umożliwiać współpracę z serwerem RADIUS w celu 

realizacji tzw. Accountingu dla przyłączonych użytkowników. 

80. Przełącznik musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu 

o portal WWW z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej 

sieci VLAN. Funkcjonalność ta musi działać również dla adresów IPv6. 

81. Urządzenie musi również umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników 

w oparciu o adres MAC z możliwością przypisania użytkownika 

do wskazanej sieci VLAN. 

82. Musi istnieć możliwość alternatywnego uwierzytelniania za pomocą 

więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania. 

83. Urządzenie musi współpracować z funkcjonalnością Microsoft NAP 

w celu wymuszenia separacji maszyn nie będących w zgodzie 

z obowiązującą polityką bezpieczeństwa w sieci oraz z 

funkcjonalnością DHCP NAP. 

84. Przełącznik musi realizować funkcjonalność filtrowania ruchu 

od klientów, którzy posiadają nieodpowiednią parę adresów IP-MAC, 

z dodatkową możliwością przypisania pary IP-MAC do pojedynczego 

portu lub grupy portów przełącznika, jak również z możliwością 

dynamicznego tworzenia powiązań IP-MAC na bazie informacji 

pobranych z serwera DHCP i możliwością inspekcji zawartości 
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pakietów ARP. Funkcja IP-MAC binding musi współpracować z 

protokołem IPv6. 

85. Przełącznik powinien również posiadać funkcjonalność umożliwiającą 

realizację komunikacji z jednym lub więcej portów wspólnych 

(np. portów do których podłączony jest router, serwery wydruku itp.). 

86. Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowanie protokołu sieci 

LAN NetBIOS. 

87. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność niedopuszczania do sieci 

nieautoryzowanych przez administratora serwerów DHCP. 

88. Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania globalnie dla 

urządzenia adresów MAC, z/do których ruch nie będzie obsługiwany. 

89. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegającą atakom 

ARP Spoofing przez użytkowników sieci. 

90. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom 

BPDU. 

91. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom 

Denial of Service. 

92. Przełącznik powinien umożliwiać filtrowanie pakietów kontrolnych L3 

(np. IGMP-Query, PIM, DVMRP) i nie dopuszczanie ich do wnętrza 

sieci. 

93. Przełącznik powinien posiadać możliwość limitowania Unknown 

Unicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2 pps), Multicast (z 

krokiem minimalnym co najwyżej 2 pps), Broadcast (z krokiem 

minimalnym co najwyżej 2 pps), a także umożliwiać automatyczne 

wyłączenie portu w przypadku długotrwałej burzy oraz jego ponowne 

włączenie po ustalonym czasie. 

94. Przełącznik powinien posiadać mechanizm ochrony procesora przed 

jego przeciążeniem dużą liczbą pakietów Broadcast/Multicast/Unicast. 

 

Zarządzanie:  

95. Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu 

do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+. 

96. Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez 

jeden adres IP. 

97. Urządzenie powinno wspierać protokół umożliwiający zdalne 

wykrywania urządzenia w sieci poprzez dedykowaną do tego celu 

aplikację producenta przełącznika i umożliwiać co najmniej: zmianę 

adresu IP urządzenia. 

98. Lokalne zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: 

przeglądarkę internetową - również poprzez adres IPv6, Telnet -

 również poprzez adres IPv6, SSH - również poprzez adres IPv6, 

konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi 

umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja 

oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać 

konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia. 

99. Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet -

 również poprzez adres IPv6. 

100. W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość 

szyfrowania połączenia co najmniej protokołem SSLv3. 

101. Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 -

 również poprzez adres IPv6. 

102. Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON 

oraz RMONv2 i obsługiwać protokół sFlow. 

103. Urządzenie musi obsługiwać protokół 802.1ag umożliwiający zdalne 

wykrywanie przerw połączeń w sieci oraz protokół Y.1731. 

104. Przełącznik musi obsługiwać protokół 802.3ah umożliwiający 

separację domeny Ethernet operatora od sieci Ethernet klienta. 

105. Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania połączeń 
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jednokierunkowych. 

106. Przełącznik musi obsługiwać także cyfrową diagnostykę parametrów 

pracy modułów światłowodowych, zgodną z SFF-8472, umożliwiającą 

przynajmniej: pomiar prądu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika 

i odbiornika, pomiar temperatury modułu oraz pomiar zasilania 

modułu. 

107. Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP oraz 

umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego 

serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia. 

108. Przełącznik powinien posiadać wbudowanego klienta SMTP. 

109. Przełącznik musi posiadać możliwość lokalnego rozwiązywania FQDN 

na adres IP, co pozwala na wykonywanie poleceń typu 

ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN. 

110. Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara 

systemowego z zewnętrznym źródłem czasu także przy użyciu 

protokołu IPv6. 

111. Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe 

na zewnętrznym serwerze logów - również poprzez adres IPv6. 

112. Urządzenie powinno posiadać możliwość wysyłania i pobierania 

konfiguracji z serwera TFTP w sieci. 

113. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania polecenia ping 

z poziomu interfejsu zarządzającego - również poprzez adres IPv6. 

114. Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca logowanie wydanych 

poleceń konfiguracyjnych wraz z informacją o koncie, z jakiego 

polecenie zostało wydane. 

115. Urządzenie powinno umożliwiać przechowywanie wielu wersji 

firmware oraz wielu wersji konfiguracji. 

116. Przełącznik powinien być wyposażony w pamięć Flash umożliwiającą 

przechowywanie dowolnej liczby plików. 

117. Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient 

Ethernet). 

118. Przełącznik powinien umożliwić zmniejszenie pobieranej mocy 

poprzez wykrywanie aktywności linku na portach oraz wykrywanie 

długości linku na portach, a także administracyjnego wyłączenia 

wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach 

w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów 

przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz 

wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w 

zdefiniowanych interwałach czasowych. 

 

Pozostałe wymagania:  

119. Do urządzenia powinny być dostępne bezpłatne aktualizacje 

oprogramowania. 

120. Sprzęt musi być objęty dożywotnią gwarancją oraz dodatkowo 

przez minimum 5 lat po zakończeniu jego produkcji. 

121. Na etapie składania ofert należy dostarczyć oświadczenia producenta 

oferowanego rozwiązania, potwierdzające, iż oferowany sprzęt 

,pochodzi z certyfikowanego kanału partnerskiego i objęty jest pełną 

gwarancją producenta na terenie Polski.  Zamawiający na etapie 

dostawy zastrzega sobie prawo do weryfikacji nr seryjnych 

u producenta rozwiązania w celu sprawdzenia legalności pochodzenia. 

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta 

potwierdzające ,że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio 

przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 

Serwisowym Producenta.  

9.  
KLIMATYZATOR  wraz z instalacją.  

 Klimatyzator naścienny typu split o niskim zużyciu energii,  
1 szt.  
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 Wydajność nominalna chłodzenia min. 5,4 kW,  

 Klasa energetyczna chłodzenia A++,  

 Wydajność nominalna grzania min. 5,8 kW.  

 Klasa energetyczna grzania A+,  

 Czynnik chłodniczy R32,  

 Samooczyszczanie.  

 Samooczyszczanie jednostki zewnętrznej,  

 Grzałka tacy ociekowej,  

 Bezproblemowy start przy niskim napięciu - od napięcia 140V,  

 Tryb czuwania Standby 0,3W.  

 Tryb pracy Ekonomicznej.  

 Technologia Inwerterowa.  

 Wbudowany moduł Wi-Fi.  

 Automatyczny restart.  

 Tryb TURBO.  

 Programator czasowy 24H.  

 Funkcja autodiagnostyki.  

 Tryb pracy nocnej.  

 Inteligentne odszranianie.  

 Wymienne filtry.  

 Filtr o wysokiej Gęstości.  

 Filtr PM2,5.  

 Filtr antybakteryjny.  

 Jonizator powietrza.  

 Wyświetlacz.  

 Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.  

 Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.  

 Łopatki z aluminium hydrofilowego.  

 Dwustronne odprowadzenie skroplin.  

 Funkcja I FEEL.  

 Funkcja Anti-Cold-Air.  

 Funkcja Anti-Fungus.  

 Pionowy i Poziomy ruch żaluzji.  

 Funkcja nawiewu 4D.  

 Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.  

 Sterownik Bezprzewodowy.  

 Tryb pracy Automatycznej.  

 Tryb Chłodzenia.  

 Tryb Grzania.  

 Tryb Wentylowania.  

 Tryb Osuszania.  

 Montaż klimatyzacji musi odbyć się przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia,  

 Wykonawca zapewni niezbędne przeglądy klimatyzacji 

w okresie gwarancji,  

 Gwarancja min. 60 miesiące,  

10.  

Kabel sieciowy kat. 6 patchcord.  

- typ okablowania UTP – nieekranowana skrętka 4 parowa,  

- wymagane kable w różnym kolorze: Sieciówka, Backup, Końcówki,  

- długość kabli powinna umożliwiać spięcie wszystkich urządzeń 

zamontowanych w szafie w działający system. Długości kabli w ramach 

Szafy, uwzględniające rozdysponowanie Urządzeń wskazanych w ramach 

zadania.  

- materiał izolacji kabla PVC,  

- zakończony z obu stron wtyczkami RJ 45 (osłonki zalewane),  

- Wykonawca zapewni w sposób uporządkowany, przynajmniej trzy kolory 

kabli dla sieci, końcówek i backupu.  

240 szt. 
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11.  

Patchpanel 19'' 24-porty kat.6 UTP LSA z półką,  

- szerokość 19 cali,  

- głębokość 50 mm,  

- liczba portów 24,  

- typ gniazda RJ45,  

- kategoria 6,  

- typ okablowania UTP,  

- przeznaczony do zamontowania w szafie RACK 19”,  

- złącza do podłączenia wtyków z przodu RJ45 UTP,  

- złącza do podłączeniu przewodów z tyłu – Dual Block,  

- zaczepy do zamocowania wiązki przewodów,  

- opisy portów - plastikowe okienka do włożenia papierowych opisów,  

10 szt.  

12.  

Wkładka SFP + 

- wkładka kompatybilna z zastosowanymi switchami,  

- 10Gbps,  

- Multi-Mode,  

8 szt.  

13.  

Patchcord światłowodowy 

- patchcordy o odpowiednich długościach pozwalających na spięcie 

urządzeń w szafie,  

- kompatybilne z zastosowanymi wkładkami,  

8 szt.  

14.  

Listwa zasilająca do szafy RACK.  

- Liczba gniazd typu F (schuko) 8 szt,  

- Długość przewodu: 3 m,  

- Włącznik  -Tak,  

- Montaż – Rack,  

- Wymiary rack: 1.5U 

- Kolor: Czarny, dla zachowania jednolitości kolorystycznej.  

3 szt.  

15.  

Dwa Szkolenia dla dwóch Administratorów.  

Szkolenie 1.  Instalacja, przechowywanie i obliczenia w Windows Server  -

 po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien wiedzieć m.in. jak: opisać 

różne opcje pamięci masowej, w tym formaty tabeli partycji, dyski 

podstawowe i dynamiczne, systemy plików, opisać rozwiązania pamięci 

masowej dla przedsiębiorstw i wybrać rozwiązanie odpowiednie do danej 

sytuacji, zainstalować i skonfigurować Microsoft Hyper-V, planować, tworzyć 

i zarządzać klastrem pracy awaryjnej, tworzyć i zarządzać obrazami 

wdrażania.  

Szkolenie 2.  Zarządzanie siecią w systemie Windows Server 2016 –

 po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien wiedzieć m.in. jak: planować 

i wdrożyć sieć IPv4, wdrożyć funkcję Direct Access, wdrożyć wirtualne sieci 

prywatne (VPN), konfigurować zaawansowane funkcje sieciowe, wdrożyć 

sieci w oddziałach firmy.  

Oba Szkolenia należy zrealizować w formie zdalnej online w postaci 

dostawy dwóch voucherów z opcją do wykorzystania przez kolejne 12 

miesięcy od momentu ich dostarczenia.  

Szkolenia muszą być prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft 

(MCT).  

Wykonawca zapewni dostęp do autoryzowanych materiałów szkoleniowych 

w platformie SkillPipe.  

Wykonawca zapewni Certyfikat ukończenia szkolenia Microsoft.  

Wykonawca zapewni 14-dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.  

2 kpl.  

 

1.2. Szczegółowy opis montażu elementów wyposażenia 

serwerowni  

 Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 1.2.1.

zamawiającemu niezbędnych dokumentów poświadczających posiadane 
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przez personel uprawnienia w szczególności: uprawnienia elektryczne SEP 
oraz uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach. 

 Wykonawca dokona demontażu starych szaf i osprzętu 1.2.2.

teleinformatycznego wskazanego przez Zamawiającego. Demontaż będzie 

się wiązał także z odcięciem przewodów sieciowych od starych patch 
paneli zachowując możliwość ich późniejszej identyfikacji zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku poglądowym schematu wyposażenia szaf 

serwerowych. 

 Wykonawca dokona montażu kompletnych szaf teleinformatycznych 1.2.3.

w miejscu wskazanym przez zamawiającego zgodnie z rysunkiem 
poglądowym schematu wyposażenia szaf serwerowych. 

 Montaż i konfiguracja sprzętu muszą być wykonane w 24 godziny w 1.2.4.

terminie wskazanym przez zamawiającego (dni wolne od pracy urzędu).  

 Macierz dyskowa musi być zainstalowana (dyski zamontowane) 1.2.5.

i skonfigurowana do pracy wg ustaleń z zamawiającym, wykonawca 
przeprowadzi szkolenie z obsługi macierzy oraz zapewni wsparcie w czasie 
trwania gwarancji. 

 Serwery oraz NAS muszą być zainstalowane i skonfigurowane, gotowe 1.2.6.

do pracy wg ustaleń z zamawiającym. W odniesieniu do NASa Wykonawca 
przeszkoli w zakresie obsługi i administracji serwera NAS administratora 
sieci. Serwer NAS ma umożliwiać między innymi archiwizację przyrostową 

stacji roboczych zainstalowanych w budynku urzędu.  

 Kable światłowodowe w serwerowni w przypadku potrzeby powinny zostać 1.2.7.

przedłużone i zespawane.  

 Patch panele muszą zostać zamontowane w szafie teleinformatycznej 1.2.8.

i zarobione zgodnie z rysunkiem poglądowym schematu wyposażenia szaf 
serwerowych.  

 Serwery muszą zostać zainstalowane w szafie RACK, zgodnie z rysunkiem 1.2.9.

poglądowym schematu wyposażenia szaf serwerowych.  

 Serwery muszą mieć zainstalowany zaproponowany system oraz załączone 1.2.10.

oprogramowanie i być wstępnie skonfigurowane do pracy. 

 Wykonawca dokona opisu w sposób trwały i widoczny wszystkich gniazd 1.2.11.

patch paneli zgodnie z rysunkiem poglądowym schematu wyposażenia szaf 
serwerowych.  

 Wykonawca dokona zmiany opisu w sposób trwały i widoczny wszystkich 1.2.12.

227 gniazd sieciowych znajdujących się w 59 pomieszczeniach Urzędu 

Gminy Ostróda w których są zamontowane. 

 Wykonawca podłączy wszystkie przewody sieciowe do patch paneli zgodnie 1.2.13.

z rysunkiem poglądowym schematu wyposażenia szaf serwerowych. 

 Po montażu wszystkich elementów wyposażenia serwerowni Wykonawca 1.2.14.

dokona pomiarów i sprawdzenia połączeń pomiędzy gniazdami sieciowymi 

a portami patch paneli, wykona i przedstawi raport z kontroli połączeń 
sieciowych.  

 W przypadku stwierdzania wadliwości ( brak uzyskania prędkości 1 Gb/s, 1.2.15.

korozja, ubytki, złamania czy pęknięcia obudowy, przetarcia 
na przewodach ) gniazd i wtyków, Wykonawca wymieni wtyki i złącza 

nienadające się do użytkowania.  

 Wykonawca powtórzy sprawdzenie połączeń i pomiary dla przewodów 1.2.16.

z wymienionymi gniazdami i wtykami oraz wykona i przedstawi raport 
z kontroli połączeń sieciowych.  
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 W ramach prac montażowych Wykonawca przesunie o ok. 20 cm lampę 1.2.17.

sufitową znajdującą się w pomieszczeniu serwerowni w sposób wskazany 
przez Zamawiającego.  
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1.3. Docelowy model wyposażenia serwerowni.  

 

Docelowy schemat wyposażenia szafy serwerowej nr 1 

Organizer kabli 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 101 102 103 104 105 106 

PW-
01K 

PW-
001K 

PW-
02K 

PW-
002K 

PW-
03K 

PW-
003K 

PW-
04T 

PW-
04K 

PW-
05K 

PW-
10K 

PW-
11K 

PW-
06K 

PW-
05T 

PW-
08K 

PW-
09K 

PW-
12K 

PW-
14K 

PW-
13K 

P0-
07T 

P0-
11K 

P0-12K 
P0-
08T 

P0-
09K 

P0-
06T 

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

P0-
10K 

P0-13K 
P0-
09T 

P0-15K 
P0-
14K 

P0-19K 
P0-
18K 

P0-
11T 

P0-
17K 

P0-
010K 

P0-
16K 

P0-
20K 

P0-
12T 

P0-
21K 

P0-
13T 

P0-
22K 

P0-
014K 

P0-
23K 

P0-
015K 

P0-
24K 

P0-
016K 

P0-
25K 

P0-
17T 

P0-
26K 

Organizer kabli 

Switch 

Organizer kabli 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 

P0-
018K 

P0-27K 
P0-
19T 

P0-28K 
P0-
20T 

P0-29K 
P0-

021K 
P0-
31K 

P0-
30K 

P0-
22T 

P0-
32K 

P0-
33K 

P0-
23T 

P0-
001K 

P0-
01K 

P0-
02T 

P0-
002K 

P0-
03K 

P0-
003K 

PW-
07K 

PW-
006K 

P0-
04K 

P0-
04T 

P0-
05K 

155 156 157 158 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 

P0-
06K 

P0-07K 
P0-
08K 

P0-05T 
PI-

33K 
P1-24T PI-34K 

P1-
25T 

PI-31K 
P1-

032T 
PI-30K 

P1-
23T 

PI-29K 
P1-
22T 

PI-
28K 

P1-
21T 

PI-
020K 

P1-
27K 

PI-26K 
P1-
19T 

PI-25K 
P1-

018K 
PI-

24K 
P1-
17T 

Organizer kabli 

Switch 

Organizer kabli 

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 

PI-23K 
P1-

016K 
PI-22K 

P1-
015K 

P1-
14T 

PI-21K 
P1-

013K 
PI-20K PI-19K 

P1-
12T 

PI-18K 
PI-

17K 
P1-
11T 

PI-16K PI-15K 
P1-
10T 

PI-13K PI-14K 
P1-
09T 

PI-12K PI-11K 
P1-
08T 

PI-
10K 

P1-
05T 

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 301 302 303 304 305 306 307 308 309 
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PI-08K PI-09K PI-05K P1-07T PI-06K 
P1-

006K 
PI-07K PI-04K 

P1-
04T 

PI-03K 
P1-

003K 
PI-

02K 
P1-
02T 

PI-01K 
P1-
01T 

P2-
01T 

PII-
01K 

PII-
02K 

P2-
002K 

PII-
03K 

P2-
003K 

P2-
26T 

P2-
27T 

PII-
37K 

Organizer kabli 

Switch 

Organizer kabli 

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 

PII-
38K 

PII-39K 
PII-
40K 

PII-04K 
PII-
05K 

P2-04T 
PII-
06K 

P2-
005K 

PII-
07K 

P2-
06T 

P2-
007K 

PII-
08K 

PII-
10K 

PII-
09K 

P2-
08T 

PII-
11K 

P2-
009K 

PII-
12K 

P2-
10T 

PII-
13K 

PII-14K 
PII-
15K 

P2-
11T 

PII-
16K 

334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 

P2-
12T 

PII-18K 
PII-
17K 

PII-20K 
P2-
14T 

PII-19K 
P2-

013K 
PII-
21K 

P2-
015K 

PII-
22K 

P2-
16T 

PII-
23K 

P2-
017K 

PII-
25K 

PII-
24K 

P2-
18T 

PII-
27K 

P2-
20T 

PII-
26K 

P2-
019K 

PII-28K 
P2-

021K 
PII-
30K 

P2-
023K 

Organizer kabli 

Switch 

Organizer kabli 

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 

PII-
29K 

P2-
022K 

PII-
31K 

P2-24T 
PII-
33K 

PII-32K 
P2-
25T 

PII-
34K 

P2-
026K 

PII-
35K 

P2-
027K 

PII-
36K 

P2-
28K 

PP-
07K 

PP-
06K 

PP-
11K 

PP-
12K 

PP-
09K 

PP-
10K 

PP-
08K 

PP-04T 
PP-
18K 

PP-
16K 

PP-
17K 

412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 
             

PP-
14K 

PP-15K 
PP-
03T 

PP-13K 
PP-
02T 

PP-04K 
PP-
05K 

PP-
01T 

PP-
01K 

PP-
02K 

PP-
03K              

Organizer kabli. 
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Centrala telefoniczna z oznaczeniami trzycyfrowych numerów wewnętrznych 

  

728 z gniazda 
nr 156 

711 z gniazda 
242 

720 z gniazda 
212 

789 z gniazda 
414 

736 z gniazda 
306 

782 z gniazda 
244 

706 z gniazda 
153 

786 z gniazda 
224 

  
710 z gniazda 

346 
718 z gniazda 

216 
727 

735 z gniazda 
361 

772 z gniazda 
411 

793 
788 z gniazda 

414 

780 z gniazda 
nr 204 

709 
717 z gniazda 

146 
726 

734 z gniazda 
351 

760 z gniazda 
206 

795 z gniazda 
332 

744 z gniazda 
156 

  
708 z gniazda 

115 
716 z gniazda 

140 
725 

733 z gniazda 
239 

766 z gniazda 
306 

784 z gniazda 
364 

749 z gniazda 
315 

740 z gniazda 
nr 257 

707 715 724 
732 z gniazda 

236 
750 z gniazda 

135 
741 z gniazda 

306 
748 z gniazda 

367 

714 z gniazda 
nr 004 

703 z gniazda 
133 

704 723 
731 z gniazda 

119 
743 z gniazda 

220 
777 z gniazda 

125 
747 z gniazda 

367 

  702 
713 z gniazda 

129 
722 z gniazda 

319 
730 z gniazda 

233 
739 z gniazda 

227 
792 

745 z gniazda 
101 

  
701 z gniazda 

153 
712 

721 z gniazda 
404 

729 z gniazda 
212 

737 z gniazda 
324 

790 z gniazda 
202 

742 z gniazda 
349 

1-2-x 1-4-x 1-5-x 1-6-x 1-7-x 1-8-x 1-9-x 1-10-x 

Opis oznaczeń i kolorów patch paneli i centrali telefonicznej 

puste pola bez oznaczeń i koloru oznaczają wolne gniazdo nie podłączone patch panela 
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XXX - oznaczenie gniazda z pogrubioną czcionką na patch panelu oznacza iż gniazdo jest podłączone patchcordem do switcha 

XXX - oznaczenie gniazda zwykłą czcionką niepogrubioną na patch panelu oznacza iż gniazdo nie jest podłączone patchcordem do 
switcha 

XXX - kolor niebieski oznaczenia na patch panelu i na centrali telefonicznej oznacza iż jest to gniazdo telefonu systemowego 

XXX - kolor czerwony oznaczenia na patch panelu i na centrali telefonicznej oznacza iż jest to gniazdo telefonu analogowego 

XXX - kolor czerwony oznaczenia z żółtym tłem oznacza iż jest to gniazdo telefonu zaprogramowanego ale nie podłączonego z patch 
panelem 

XXX   oznaczenie trzy cyfrowe z niebieskim kolorem tła na patch panelu to oznaczenie wg nowego standardu które należy zastosować 

XX-XXX   oznaczenie pięcio znakowe z siwym kolorem tła na patch panelu to oznaczenie wg starego standardu (obecnie stosowanego) 
wskazane pomocniczo, które po zastosowaniu nowego standardu przestanie obowiązywać 
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Docelowy schemat wyposażenia szafy serwerowej nr 2 

Przełącznica światłowodowa 

Modem na półce 

Router nr 1 

Organizer kabli 

Router nr 2 

Modem na półce 

Serwer nr 1 nowy 

Serwer nr 2 nowy 

Serwer nr 3 

NAS 

Rejestrator monitoringu na półce 

Półka 
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IX. Bezpieczeństwo.  

 System rozumiany jako rozwiązanie, we wszystkich aplikacjach zapewni 1.1.1.

bezpieczeństwo danych na poziomie wskazanym przez:  

1.1.1.1) RODO - 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).  

1.1.1.2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz.U. 2012 poz. 526.  

 

X. Dokumentacja.  

 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, 1.1.1.

zawierającej w szczególności wszystkie dane dostępu do urządzeń 

i systemów, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji 

sprzętu i systemów.  

 Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż 1.1.2.

na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, 

instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych 

dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach 

SOPZ.  

Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej 

wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, 

że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

 Wykonawca ma także obowiązek przekazania Zamawiającemu 1.1.3.

wraz z dostarczanym sprzętem:  

1.1.3.1) deklaracji zgodności i inne dokumenty potwierdzające pochodzenie 

urządzeń (zgodnie z warunkami sprecyzowanymi w SOPZ),  

1.1.3.2) dokumentacji użytkownika w języku polskim lub angielskim,  

1.1.3.3) dokumentów gwarancyjnych, ewentualnie dostępu 

do www wskazującego status gwarancji,  

1.1.3.4) oświadczeń, że dostarczane urządzenia i oprogramowanie pochodzą 

z autoryzowanych kanałów dystrybucji przeznaczonych na teren Unii 

Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych 

produktów nie będzie naruszać majątkowych praw autorskich osób 

trzecich,  

 

XI. Odbiór końcowy.  

 Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się po dostarczeniu 1.1.1.

przez Wykonawcę wszystkich wymaganych urządzeń oraz wykonaniu 

wszelkich świadczeń i innych obowiązków wynikających z umowy, 

pod warunkiem:  
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1.1.1.1) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego,  

1.1.1.2) przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji, o której mowa w punkcie  X wyżej.  

 Miejscem odbioru końcowego jest siedziba Zamawiającego, zaś 1.1.2.

w czynnościach odbioru mają prawo uczestniczyć członkowie komisji 

w osobach:  

1.1.2.1) co najmniej jednego i nie więcej niż trzech przedstawicieli 

Wykonawcy,  

1.1.2.2) nie więcej niż trzech pracowników Zamawiającego,  

1.1.2.3) inżyniera projektu zaangażowanego przez Zamawiającego,  

 Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 1.1.3.

przeprowadza wszystkie niezbędne próby techniczne i sprawdzenia, 

umożliwiając udział przedstawicieli Zamawiającego w tych próbach 

i sprawdzeniach.  

 Zamawiający wskazuje datę odbioru końcowego w terminie 3 Dni 1.1.4.

Roboczych od daty dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji, o której mowa w punkcie  X wyżej. i warunków określonych 

w punkcie 1.1.1 wyżej, pod warunkiem nie wniesienia zastrzeżeń w 

zakresie poprawności lub kompletności przekazanej dokumentacji. 

Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentacji w zakresie 

poprawności lub kompletności dokumentacji, stanowi podstawę 

do odmowy określenia przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia 

czynności odbioru końcowego – w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w 

zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiającego do 

naliczania odpowiednich kar umownych z tego tytułu licząc od daty 

powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzeżeniach do dnia 

właściwego uzupełnienia dokumentacji przez Wykonawcę.  

 Odbiór końcowy obejmuje następujące czynności: 1.1.5.

1.1.5.1) odbiór ilościowy polegający na sprawdzeniu i potwierdzeniu 

prawidłowej ilości i kompletności dostarczonych urządzeń, 

oraz zgodności ich parametrów technicznych z warunkami SOPZ 

oraz ofertą Wykonawcy,  

1.1.5.2) odbiór dokumentacji wymaganej zgodnie z zapisami SOPZ 

dla dostarczonych urządzeń (deklaracji zgodności, dokumentacji 

użytkownika, kart gwarancyjnych i oświadczeń, itp.), a także odbiór 

nośników i licencji dla dostarczonych programów sterujących 

i zarządzających funkcjonalnościami dostarczonych urządzeń.  

1.1.5.3) odbiór jakościowy wykonanych montaży, podłączeń i instalacji, w tym 

instalacji dostarczonego oprogramowania.  

1.1.5.4) odbiór jakościowy i ilościowy innych świadczeń związanych 

z przedmiotem umowy, w tym szkoleń personelu Zamawiającego.  

 Jeżeli w rezultacie prowadzonych czynności odbioru końcowego zostanie 1.1.6.

stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu 

niewykonania, niekompletności, wystąpienia wad lub nieprzeprowadzenia 
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niezbędnych prób technicznych i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności odbioru końcowego – w takim przypadku 

przyjmuje się ,że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy 

w umówionym terminie i tym samym pozostaje w zwłoce z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

 Zamawiający sporządza protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego 1.1.7.

robót, który podpisany, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń 

stron umowy. Odmowa podpisania protokołu przez osoby uczestniczące 

w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania 

protokołu bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynności odbioru jest 

równoznaczna z zaakceptowaniem przez odmawiającego treści protokołu.  

 Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego biegnie okres 1.1.8.

Gwarancji i Rękojmi.  

 


