Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO
URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Warszawa, październik 2012 r.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiającym jest:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 – 926 Warszawa

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) - zwanej dalej „ustawą”.
Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dalej Specyfikacja, składa się:
Rozdział I:
Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział II:
Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział III:
Umowa.
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji:
Formularz Oferty
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji: Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1
ustawy
Załącznik Nr 4 do Specyfikacji: Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego
Załącznik Nr 5 do Specyfikacji: Wykaz dostaw
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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
l. Zakres zamówienia
1.1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o
zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu
komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji "Opis przedmiotu zamówienia".
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym w wykonaniu dostaw, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również dostaw wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie – co najmniej dwóch podobnych do zakresu przedmiotu zamówienia dostaw sprzętu
komputerowego o wartości minimum 50.000 zł brutto każda z dostaw,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2.2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na
podstawie badania przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt 4 Specyfikacji metodą spełnia/nie spełnia.
3. Opis sposobu przygotowania ofert
3.1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty zamieszczonym jako załącznik 1 do
niniejszej Specyfikacji.
3.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami
pkt 4 niniejszej Specyfikacji.
3.3. Formularz Oferty winien zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień
zawartych w niniejszej Specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W Formularzu Oferty
Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.4. Wielkość załączonych do niniejszej Specyfikacji formularzy może zostać przez Wykonawcę
zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn
muszą pozostać bez zmian.
3.5. Dokumenty i oświadczenia wymagane do potwierdzenia spełniania warunków wymaganych
od Wykonawcy muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę przez osoby upoważnione do reprezentacji.
3.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję wykonania zamówienia.
3.7. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Wszystkie strony Oferty powinny być
ponumerowane. Oferta powinna być trwale spięta lub zszyta (zabezpieczona przed
zdekompletowaniem). Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
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3.8. Oferta oraz załączniki winny być czytelnie podpisane ( w sposób umożliwiający identyfikację
osoby podpisującej) przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
3.9. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach. Zewnętrzna koperta
winna być opatrzona adresem: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, oraz posiadać oznaczenie: "OFERTA – Sprzęt Komputerowy
- 2012" oraz adnotację "Nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 19 października 2012 roku.”.
Wewnętrzna koperta winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku
nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferty wycofane
lub złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej.
3.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu winno być oznaczone jak w ust. 3.9. oraz dodatkowo opisane "ZMIANA" lub
"WYCOFANIE".
3.11. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
3.12. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i
warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami niniejszej Specyfikacji oraz przepisami ustawy.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Do Formularza Oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć
wspólnie, natomiast oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie składają każdy z nich oddzielnie.
4.2. Wykaz dostaw, o których mowa w ust. 2.1. pkt 1) lit. b, z wyszczególnieniem odbiorcy
dostawy, wartości i przedmiotu dostaw, terminu wykonania dostaw wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.
4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w zdaniu poprzedzającym składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.
4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4.3 Specyfikacji, składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, lub też, że po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
4.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4.4 Specyfikacji,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
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miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w ust. 4.5 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 2.1.1) lit. b-d
Specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, jest zobowiązany w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający żąda przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4.1 i 4.3 Specyfikacji.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie należy załączyć do oferty. Jeżeli
oferta wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.
4.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące deklaracje (oświadczenia)
i/lub certyfikaty dotyczące sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 4 do SIWZ:
a) deklaracja producenta spełnienia przez oferowany sprzęt norm CE w odniesieniu do
następujących produktów:
- wielozadaniowy serwer do wirtualizacji;
- konsoli zarządzającej;
- przełącznika KVM;
- przewodu do łańcuchowego połączenia przełączników KVM;
- przewodu KVM USB;
- przewodu KVM PS2;
- drukarki laserowej monochromatycznej;
- przełącznika sieciowego;
- pamięci DDR1;
- pamięci DDR2;
- nagrywarki DVD;
- zasilacza komputerowego.
4.10. Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego winien być składany zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
5. Wymagania dotyczące wadium
5.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w
wysokości 1800 zł.
5.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
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5.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa o numerze:
89 1010 1010 0050 4713 9120 0000
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5.4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
5.5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
5.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócone
zostanie wadium na podstawie ust. 5.4 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
5.8. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
5.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
6. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej Specyfikacji.
6.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem z wnioskiem do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek
wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. W takim wypadku Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieści na stronie internetowej treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami.
6.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami faksem i drogą
elektroniczną.
6.3. Jeżeli nastąpiła wymiana korespondencji drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania takiej korespondencji.
6.4. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
 Pana Michała Tucholskiego, Przewodniczącego Komisji Przetargowej Urzędu, z którym można
porozumiewać się w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną a także faksem od poniedziałku
do piątku w godzinach 10:00 – 14:00,
 nr tel. 022 661-90-19,
 nr faksu 022 661-83-34,
 e-mail: michal.tucholski@udskior.gov.pl,
 adres do korespondencji: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul.
Wspólna 2 / 4, 00-926 Warszawa.
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7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego
na składanie ofert.
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
8.1.Wykonawca określi cenę oferowaną netto i brutto za całość zamówienia. Cena oferowana winna
być wyliczona w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena powinna zawierać
wszelkie niezbędne koszty wykonania zamówienia.
8.2. Cena brutto za całość zamówienia, wpisana do formularza oferty stanowić będzie podstawę
porównania i oceny ofert.
9. Miejsce i termin składania ofert.
9.l. Oferty należy złożyć drogą pocztową lub w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Kancelarii Ogólnej lub w pok. nr 3040.
9.2. Termin składania ofert upływa dnia 19 października 2012 roku o godz. 10:00
9.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
10. Otwarcie i badanie ofert.
10.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 19
października 2012 roku do siedziby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w sali nr 3006 o godz. 12:00.
10.2. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego
z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
10.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
11. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
CENA OFERTY – waga 100%
Cmin
Pi = –––––––––– x 100
Ci
gdzie:
- ilość punktów dla badanej oferty.
-najniższa cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia spośród
wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert.
Ci
-cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia badanej oferty
11.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego
niepodlegająca odrzuceniu oferta będzie zawierać najniższą oferowaną cenę brutto za zrealizowanie
całości przedmiotu zamówienia i zawrze z nim umowę o treści zgodnej ze wzorem przedstawionym
w Rozdziale III Specyfikacji.
Pi
C min-

12. Termin wykonania zamówienia.
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Zamówienie wykonywane będzie w okresie 14 dni od dnia podpisania umowy.
13. Udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 94
ustawy i nie przewiduje dodatkowych formalności przed podpisaniem umowy.
14. Środki ochrony prawnej.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.
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ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i udzielenie licencji na
oprogramowanie do części tego sprzętu na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych według poniższej specyfikacji. Termin realizacji całej dostawy wynosi 14 dni
od dnia podpisania umowy.
1. Serwer

Typ
Sztuk
Obudowa i montaż

Płyta główna

Chipset

Procesor

Pamięć RAM
Zabezpieczenia
pamięci RAM
Gniazda PCI

Interfejsy sieciowe
Kontroler SAS
Napęd optyczny
Dyski twarde

Kontroler RAID
Porty
Video
Zasilacz
Diagnostyka

Opis (specyfikacja)
Wielozadaniowy serwer do wirtualizacji
1
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona
wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków
twardych 3,5“ Hot-Plug.
Płyta główna musi mieć możliwość zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta
główna musi mieć możliwość zainstalowania, na każdym ze slotów, procesora:
cztero-, sześcio- lub ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana
przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych
Dwa procesory minimalnie sześciordzeniowe i dwunastowątkowe, dedykowane
do pracy w serwerach w układach dwuprocesorowych.
Zaoferowane procesory muszą uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU
Mark dla Multiple CPU Systems wynik min.: 20500 punktów na dzień
25.09.2012 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie
http://www.cpubenchmark.net )
Zainstalowano minimum 8x8GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz,
na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla
pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać co najmniej do 768GB pamięci
DDR3.
Minimum: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
Minimum: 6 x PCI-Express x8 trzeciej generacji i 1 x PCI-Express x16 trzeciej
generacji. Minimum 3 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i
wysokości.
Minimum: 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6
oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z
dostępnych slotów PCI-Express.
Minimum: jeden dwuportowy kontroler SAS 6Gbps udostępniający 2 porty
zewnętrzne SAS 6Gbps
Wewnętrzny napęd DVD+/-RW
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.
Zainstalowane minimalnie 4x600GB dysków typu HotPlug SAS 6Gbps 15krpm
skonfigurowane fabrycznie w RAID10
Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z zapisem
na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. Kontroler musi obsługiwać
następujące tryby konfiguracji: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
Minimum: 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 x RJ-45,
VGA, 1 port szeregowy
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min.
1280x1024 pikseli.
2 nadmiarowe zasilacze o minimalnej mocy 750 W typu HotPlug
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie co
najmniej informacji o : stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu
oraz temperaturze.
9

Certyfikaty
Obsługiwane
systemy
operacyjne
Dokumentacja

Zdalne
zarządzanie

Gwarancja

Kod CPV

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
Deklaracja CE.
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2
x64, x86.
Serwer musi wspierać co najmniej poniższe systemy operacyjne:
Microsoft Windows Server 2003 i 2008 (32bit i 64bit)
Oprogramowanie do Wirtualizacji vSphere 5.0 ESXi
Dostarczona w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD w języku
angielskim lub polskim.
Możliwość instalacji niezależnego od zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego posiadającego dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet
umożliwiający:
 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości
obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )
 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
 wsparcie dla IPv6
 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0,
VLAN tagging, Telnet, SSH
 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu
przez serwer
 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
 integracja z Active Directory
 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
 wsparcie dla dynamic DNS
 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzętowej
Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca
następnego dnia roboczego od zgłoszenia.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty
potwierdzające załączyć do oferty.
48820000-2

2. Licencja Windows Server 2012

Typ
Sztuk
Kod CPV

Opis (specyfikacja)
Microsoft Windows Server Standard 2012 2 procesory MOLP GOV
2
48620000-0

3. Licencja dostępowa Windows Server 2012 na urządzenie

Typ
Sztuk
Kod CPV

Opis (specyfikacja)
Microsoft Windows Server CAL 2012 Device MOLP GOV
50
48620000-0

4. Konsola zarządzająca serwerami

Typ
Sztuk
Obudowa i montaż

Opis (specyfikacja)
Konsola zarządzająca z monitorem LCD, klawiaturą i touchpadem.
1
Wysuwana na szynach metalowa konstrukcja o wysokości 1U
Przystosowana do montażu w standardowej szafie RACK 19”.
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Monitor
Wejścia
Certyfikaty /
normy
Gwarancja
Kod CPV

W komplecie zestaw niezbędnych akcesorii do montażu w szafie 19"
Matryca typu TFT-LCD o wielkości minimum 17 cali,
obsługiwana rozdzielczość maksymalna minimum 1280 x 1024 pixele,
częstotliwość odświeżania minimum 60 Hz
minimum 1 VGA (D-Sub) oraz minimum 2 PS2 (klawiatura i mysz)
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące
30231000-7

5. Specyfikacja przełącznika KVM USB/PS/2.
Opis (specyfikacja)
Typ

Przełącznik KVM USB/PS/2

Sztuk

2

Obudowa i montaż
Liczba kanałów
Kompatybilność
Wejścia

Parametry

Certyfikaty /
normy
Gwarancja
Kod CPV

Przystosowany do montażu w standardowej szafie RACK 19”
Wysokość przełącznika 1U.
W komplecie zestaw akcesoriów do montażu w szafie 19".
Minimum 8
Możliwość ustanowienia łańcuchowego połączenia (stackowania) z
przełącznikiem ATEN MASTER VIEW max ACS-1216A
W standardzie VGA + 2x PS2.
Automatyczne wykrywanie interfejsu USB i PS/2. Emulacja klawiatury na
wszystkich portach. Automatyczne wykrywanie pozycji podłączonych
komputerów przy łączeniu kaskadowym. Automatyczna rekonfiguracja portów
po zmianie sekwencji połączeń komputerów. Funkcja Auto-Scan do szybkiego
wykrywania nowych aktywnych portów. Możliwość zabezpieczenia dostępu –
hasło użytkownika, administratora. Wybór komputera przez kombinacje
klawiszy, OSD lub z panelu czołowego.
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące
31214100-0

6. Przewód do łańcuchowego połączenia (stackowania) przełączników KVM.

Typ
Sztuk
Długość
Kompatybilność
Certyfikaty /
normy
Gwarancja
Kod CPV

Opis (specyfikacja)
Przewód do łańcuchowego połączenia przełączników KVM.
1
Minimalnie 14,5 metra i maksymalnie 15,5 metra.
Możliwość zestawienia łańcuchowego połączenia pomiędzy przełącznikiem
ATEN MASTER VIEW max ACS-1216A, a przełącznikiem z punktu numer 5.
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące
32421000-0

7. Przewód KVM USB

Typ
Sztuk
Długość
Złącze PC
Kompatybilność
Certyfikaty /

Opis (specyfikacja)
KVM USB
2
Minimalnie 2,5 metra i maksymalnie 3,5 metra.
HDB 15 pin męski , USB-A
Podłączenie do przełącznika z punktu 5
Deklaracja zgodności CE
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normy
Gwarancja
Kod CPV

Minimum 24 miesiące
32421000-0

8. Przewód KVM PS2

Typ
Sztuk
Długość
Złącze PC
Kompatybilność
Certyfikaty /
normy
Gwarancja
Kod CPV

Opis (specyfikacja)
Przewód KVM PS2
2
Minimalnie 2,5 metra i maksymalnie 3,5 metra.
HDB 15 pin męski , PS2 męski , PS2 męski
Podłączenie do przełącznika z punktu 5
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące
32421000-0

9. Drukarka laserowa monochromatyczna

Typ
Sztuk
Rozdzielczość
Wymiary i typ
obsługiwanych
nośników:
Interfejsy
Emulacje
Normatywny cykl
pracy-miesięcznie
Wydajność
nominalna
Czas wydruku
pierwszej strony
Pamięć RAM
Druk dwustronny
Podajnik papieru
Tacka do odbioru
papieru
Gramatura
obsługiwanego
papieru
Kompatybilność
Certyfikaty /
normy
Gwarancja
Kod CPV

Opis (specyfikacja)
Drukarka laserowa monochromatyczna
15
Minimum 1200 x 1200 dpi
Minimum A4, A5, B5
Minimalnie: Ethernet 10/100, port Hi-Speed USB 2.0
Minimalnie: PCL6 i PCL5e
Minimum do 50 000 stron na miesiąc
Minimum 30 stron na minutę
Maksymalnie do 8 sekund
Minimum 128 MB
Automatyczny
Minimum 1 podajnik na co najmniej 250 arkuszy oraz jeden wielofunkcyjny
podajnik na co najmniej 50 arkuszy
Minimalnie pojemności 150 kartek
Minimalnie: z podajnika wielozadaniowego 60-163g/m2, z podajnika zwykłego
60-120g/m2
Sterowniki do systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7 32bit Windows
7 64bit, Windows 2008 32bit, Windows 7 64bit
Deklaracja zgodności CE
Minimum 12 miesięcy
30232110-8

10. Przełącznik sieciowy biurkowy niezarządzalny

Typ
Sztuk
Sposób transmisji
Porty

Opis (specyfikacja)
Przełącznik sieciowy
10
Store and Forward
Minimum 8 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto12

Obsługiwane
protokoły
Certyfikaty /
normy
Gwarancja
Kod CPV

MDI/MDIX)
IEEE 802.3x flow control , half/full duplex
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (AutoMDI/MDIX)
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące
32420000-3

11. Pamięć DDR1

Typ
Sztuk
Kompatybilność
Pojemność
Standard
Certyfikaty /
normy

Opis (specyfikacja)
Pamięć DDR1
10
pamięć zgodna z chipsetem Intel 845GE typ 266 /333 MHz DDR
512 MB
Kompatybilne z DDR1-333 (PC-2700)
Deklaracja zgodności CE

Gwarancja

Minimum 24 miesiące

Kod CPV

30236113-7

12. Pamięć DDR2

Typ
Sztuk
Kompatybilność
Pojemność
Standard
Certyfikaty /
normy
Gwarancja
Kod CPV

Opis (specyfikacja)
Pamięć DDR2
20
pamięć zgodna z chipsetem ATI Radeon® XPRESS 200
1024 MB
Kompatybilna z DDR2-667 (PC2-5300)
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące
30236113-7

13. Wewnętrzny napęd optyczny (desktop) – nagrywarka DVD

Typ
Sztuk
Obudowa i montaż
Interfejs
Obsługiwane
formaty nośników
Minimalne
prędkości
maksymalnego
odczytu
Minimalne
prędkości
maksymalnego
zapisu
Certyfikaty /
normy

Opis (specyfikacja)
Nagrywarka DVD
8
Przystosowana do montażu w komputerowych obudowach typu desktop w
kieszenie 5,25 cala
SATA
DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVDRW, DVD-RW DL, DVD-ROM, DVD-video, CD-R, CD-RW, CD-ROM / XA,
CD-ROM, CD-audio, video-CD, CD-I (FMV), photo CD, CD-extra, CD-TEXT
CD-ROM 48x , DVD-ROM 16x

CD-R 48x , CD-RW 40x , DVD+/-R 22x , DVD+/-RW 8x , DVD-RW 6x
Deklaracja zgodności CE
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Gwarancja
Kod CPV

Minimum 24 miesiące
32331500-7

14. Zasilacz komputerowy ATX do obudowy typu desktop

Typ
Sztuk
Obudowa i montaż
Moc zasilacza
Minimalne ilości
wymaganych złącz
Zabezpieczenia
Certyfikaty /
normy
Gwarancja
Kod CPV

Opis (specyfikacja)
Zasilacz komputerowy ATX
8
ATX z wentylatorem o średnicy 12 cm przystosowana do montażu w
komputerowych obudowach typu desktop
Minimum 400 W, maksimum 450 W
1 x 24/20 PIN ATX 2.0, 1 x 4 PIN ATX 12V , 2 x SATA , 2 x Molex, 1 x Floppy
Minimum aktywny filtr PFC
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące
31710000-6
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ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy, którego przedmiotem będzie dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje następujące produkty:
1. Drukarki laserowe
Typ
Rozdzielczość
Wymiary i typ
obsługiwanych
nośników:
Interfejsy
Emulacje
Normatywny cykl
pracy-miesięcznie
Wydajność
nominalna
Czas wydruku
pierwszej strony
Pamięć RAM
Druk dwustronny
Podajnik papieru
Tacka do odbioru
papieru
Gramatura
obsługiwanego
papieru
Kompatybilność
Certyfikaty /
normy
Gwarancja

Opis (specyfikacja)
Drukarka laserowa monochromatyczna
Minimum 1200 x 1200 dpi
Minimum A4, A5, B5
Minimalnie: Ethernet 10/100, port Hi-Speed USB 2.0
Minimalnie: PCL6 i PCL5e
Minimum do 50 000 stron na miesiąc
Minimum 30 stron na minutę
Maksymalnie do 8 sekund
Minimum 128 MB
Automatyczny
Minimum 1 podajnik na co najmniej 250 arkuszy oraz jeden wielofunkcyjny
podajnik na co najmniej 50 arkuszy
Minimalnie pojemności 150 kartek
Minimalnie: z podajnika wielozadaniowego 60-163g/m2, z podajnika zwykłego
60-120g/m2
Sterowniki do systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7 32bit Windows
7 64bit, Windows 2008 32bit, Windows 7 64bit
Deklaracja zgodności CE
Minimum 12 miesięcy

2. Licencja Windows Server 2012

Typ

Opis (specyfikacja)
Microsoft Windows Server Standard 2012 2 procesory MOLP GOV

3. Licencja dostępowa Windows Server 2012 na urządzenie

Typ

Opis (specyfikacja)
Microsoft Windows Server CAL 2012 Device MOLP GOV
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ROZDZIAŁ III
UMOWA
Zawarta w Warszawie w dniu ........................... r. pomiędzy:
Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Wspólnej 2/4, NIP 526-10-53-274, REGON 012052708, reprezentowanym przez:
Pana Andrzeja Bidę - Dyrektora Generalnego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………..…
zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz udzielenie
licencji niewyłącznej, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu, która stanowi
Załącznik numer 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się:
1) dostarczyć Zamawiającemu sprzęt komputerowy,
2) udzielić Zamawiającemu licencji na oprogramowanie,
3) udzielić Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy.
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do umowy.
3.

Wykonawca oświadcza, że :
1) sprzęt komputerowy dostarczony w ramach umowy:
a) jest fabrycznie nowy i wolny od wad,
b) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,
c) jest w pełni zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy a także spełnia
wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności,
d) posiada wsparcie producenta.
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2) jest uprawniony do udzielenia licencji do oprogramowania dostarczonego sprzętu
komputerowego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy do siedziby Zamawiającego, w
miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego, w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy.
2. W terminie 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o
terminie dostawy. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku, w
godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8.30 do 14.30 z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu:
1) karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim,
2) instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim,
3) nośniki, na których utrwalono oprogramowanie.
4. Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w siedzibie
Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Odbiór sprzętu komputerowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i
podpisanego przez Zamawiającego niezwłocznie po zbadaniu i przyjęciu sprzętu
komputerowego.
6. Jeżeli dostarczony sprzęt komputerowy lub oprogramowanie będą niezgodne z ofertą
Wykonawcy, Wykonawca:
1) odbierze dostarczony sprzęt komputerowy z siedziby Zamawiającego na swój koszt i
wymieni na nowy, wolny od wad i zgodny ze złożoną Ofertą w terminie nie późniejszym
niż w 5 dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
2)

w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy, o której mowa w § 2 ust. 6 pkt 1)
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy dzień
opóźnienia.

7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy w części lub w całości w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w
ust. 1
8. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy dzień
opóźnienia.
9. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 30.000 złotych.
10. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie
poniesionej szkody, w przypadku, gdy przewyższy ona wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) sprzęt komputerowy jest objęty gwarancją na warunkach nie gorszych niż ujęte w
Załączniku nr 2 do umowy,
2) okres, w jakim sprzęt komputerowy objęty jest gwarancją ujęty został w Załączniku nr 2 do
umowy.
2. W przypadku odmowy świadczenia przez producenta z tytułu gwarancji na warunkach ujętych

w Załączniku 2 lub świadczenie gwarancji na innych warunkach, obowiązki z tytułu gwarancji
przechodzą na Wykonawcę, który jest obowiązany świadczyć z tego tytułu w miejsce
producenta na warunkach nie gorszych niż ujęte w Załączniku nr 2 do umowy.
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3. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez

Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady.
4. Termin gwarancji każdego z elementów wymienionych w Załączniku nr 1 rozpoczyna się z

dniem dokonania przez Zamawiającego jego odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru.
5. W przypadku wymiany w trakcie trwania umowy sprzętu komputerowego na nowy, termin

gwarancji biegnie dla dostarczonego sprzętu od początku, z chwilą jego odbioru przez
Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.
6. Zastrzeżenia bądź zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogólnych.
§4
1. Wykonawca, z dniem dostarczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, udzieli Zamawiającemu
licencji do dostarczonego oprogramowania sprzętu komputerowego.
2. Udzielona licencja powinna uprawniać do używania oprogramowania przez czas nieokreślony,
bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji obejmujących, co najmniej:
1) instalację i użytkowanie oprogramowania w pełnej funkcjonalności na dostarczonym
sprzęcie komputerowym w konfiguracji przedstawionej w ofercie jak i też powstałej w
wyniku rozbudowy, w tym poprzez pracowników Zamawiającego,
2) sporządzenie jednej kopii zapasowej nośnika, na którym oprogramowanie utrwalono i
wydano Zamawiającemu,
3) nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania poprawek i aktualizacji wydanych
dla oprogramowania przez producenta oprogramowania.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostało
oprogramowanie.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku z
korzystaniem z programów, do których Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji i w
przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia
Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 miesięcznej gwarancji na dostarczone nośniki, licząc od
dnia ich wydania Zamawiającemu.
6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych nośnikach
Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad nośników lub dostarczenia nośników wolnych
od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia
przez Zamawiającego.
7. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nośnika wolnego od wad lub
wymiany nośnika.
§5
Wszelka korespondencja między stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być
kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:
1) dla Zamawiającego:
Sebastian Mierzwiński
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna2/4, 00-926 Warszawa
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tel.: (0-22) 661-87-17
e-mail: sebastian.mierzwinski@udskior.gov.pl
2) dla Wykonawcy:
…………………………
…………………………
ul. ………………………
……………………………
tel. ……………………; faks …………………………
e-mail: …………………………………………………
§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu sprzedaży oraz dostawy sprzętu komputerowego i
udzielenia licencji do oprogramowania wynagrodzenie, w wysokości: ……………… zł brutto
(słownie: …………………………………………………………), zgodnie ze złożoną przez
Wykonawcę Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.
2. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu
przez Zamawiającego sprzętu komputerowego. Płatność zostanie przekazana na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiającego.
3. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
§9
Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 11
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy – szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego i
oprogramowania.
Załącznik Nr 2 – Warunki Gwarancji
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ZAMAWIAJĄCY

……………………………………

WYKONAWCA

………………………………………………
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SPECYFIKACJI
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
l. OFERUJEMY wykonanie całego zamówienia, za cenę:
netto:
brutto:
2. OŚWIADCZAMY, że okresy gwarancji na poszczególny sprzęt wynoszą:
- wielozadaniowy serwer do wirtualizacji
- konsoli zarządzającej
- przełącznika KVM
- przewodu do łańcuchowego połączenia przełączników KVM
- przewodu KVM USB
- przewodu KVM PS2
- drukarki laserowej monochromatycznej
- przełącznika sieciowego
- pamięci DDR1
- pamięci DDR2
- nagrywarki DVD
- zasilacza komputerowego

- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy;
- ……… miesięcy.

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, a w
szczególności akceptujemy określone w niej warunki, termin wykonania oraz warunki płatności.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w
Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertę składamy w oparciu o dane
zawarte w tym opisie. Szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu został podany w załączniku nr 4
do SIWZ.
5. OŚWIADCZAMY, że oferowany przez nas sprzęt i akcesoria komputerowe posiadają
oznaczenie/oznakowanie CE umieszczone na wyrobie będące deklaracją producenta, że
oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii
Europejskiej (UE).
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zamieszczonym w Rozdziale III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
Oferty do zawarcia umowy na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY, że:
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Będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu/potencjale technicznym/ osobach zdolnych do
wykonania zamówienia/zdolnościach finansowych 1 następujących podmiotów 2:
……………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
W tym celu przedstawiamy pisemne zobowiązanie do udostępnienia przez te podmioty potencjału
technicznego do wykonania zamówienia.
9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt ……. oferta oraz
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są
jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
j.t. ze zm.)
10. OŚWIADCZAMY, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
1)
2)
....
11. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące zakresy zadań:
1)
2)
….
12. OFERTA zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron.
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1)
2)
3)
....
………..........................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
(miejscowość, data i podpis)

1
2

Niepotrzebne skreślić
Należy podać nazwę podmiotu, który udostępnia zasoby
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Załącznik nr 2 do Specyfikacji

Formularz oświadczenia Wykonawcy
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy

Niniejszym oświadczam/my, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________, dnia __ __ 2012 roku
___________________________________
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Specyfikacji

Formularz oświadczenia Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Niniejszym oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o zamówienie
publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

__________________, dnia __ __ 2012 roku
___________________________________
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do Specyfikacji

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Wykaz sprzętu komputerowego – opis przedmiotu umowy:
1. Serwer
Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Obudowa i
montaż

Płyta
główna

Chipset

Procesor

Pamięć
RAM

Zabezpiecze
nia pamięci
RAM
Gniazda
PCI

Interfejsy
sieciowe
Kontroler
SAS

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Wielozadaniowy serwer do wirtualizacji
1
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej
szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i
prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie
8 dysków twardych 3,5“ Hot-Plug.
Płyta główna musi mieć możliwość
zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta
główna musi mieć możliwość zainstalowania,
na każdym ze slotów, procesora: cztero-,
sześcio- lub ośmiordzeniowego. Płyta główna
musi być zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Dedykowany przez producenta procesora do
pracy w serwerach dwuprocesorowych
Dwa procesory minimalnie sześciordzeniowe i
dwunastowątkowe, dedykowane do pracy w
serwerach w układach dwuprocesorowych.
Zaoferowane procesory muszą uzyskiwać
jednocześnie w teście Passmark CPU Mark dla
Multiple CPU Systems wynik min.: 20500
punktów na dzień 25.09.2012 (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować
się na stronie http://www.cpubenchmark.net )
Zainstalowano minimum 8x8GB DDR3 LV
RDIMM 1333MHz,
na płycie głównej powinny znajdować się
minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci.
Płyta główna powinna obsługiwać co najmniej
do 768GB pamięci DDR3.
Minimum: Memory Rank Sparing, Memory
Mirror, SBEC, Lockstep
Minimum: 6 x PCI-Express x8 trzeciej generacji
i 1 x PCI-Express x16 trzeciej generacji.
Minimum 3 sloty powinny umożliwiać
instalację kart pełnej długości i wysokości.
Minimum: 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T
z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz
możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie
mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów
PCI-Express.
Minimum: jeden dwuportowy kontroler SAS
6Gbps udostępniający 2 porty zewnętrzne SAS
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6Gbps
Napęd
optyczny
Dyski
twarde

Kontroler
RAID

Porty

Video
Zasilacz

Diagnostyka

Certyfikaty

Obsługiwan
e systemy
operacyjne
Dokumentacja

Zdalne
zarządzanie

Wewnętrzny napęd DVD+/-RW
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.
Zainstalowane minimalnie 4x600GB dysków
typu HotPlug SAS 6Gbps 15krpm
skonfigurowane fabrycznie w RAID10
Dedykowany kontroler RAID. Pamięć
podręczna minimum 512MB, z zapisem na
nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania.
Kontroler musi obsługiwać następujące tryby
konfiguracji: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
Minimum: 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim
panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1 port
szeregowy
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca
wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x1024
pikseli.
2 nadmiarowe zasilacze o minimalnej mocy 750
W typu HotPlug
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy,
umożliwiający wyświetlenie co najmniej
informacji o : stanie procesora, pamięci,
dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z
normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
Deklaracja CE.
Oferowany sewer musi znajdować się na liście
Windows Server Catalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla systemów
Windows Server 2008 R2 x64, x86.
Serwer musi wspierać co najmniej poniższe
systemy operacyjne:
Microsoft Windows Server 2003 i 2008 (32bit i
64bit)
Oprogramowanie do Wirtualizacji vSphere 5.0
ESXi
Dostarczona w formie elektronicznej na nośniku
CD lub DVD w języku angielskim lub polskim.
Możliwość
instalacji
niezależnego
od
zainstalowanego
na
serwerze
systemu
operacyjnego posiadającego dedykowany port
RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiający:
 zdalny dostęp do graficznego interfejsu
Web karty zarządzającej
 zdalne monitorowanie i informowanie o
statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów, konfiguracji serwera, )
 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz
autentykacje i autoryzację użytkownika
 możliwość
podmontowania
zdalnych
wirtualnych napędów
 wirtualną konsolę z dostępem do myszy,
klawiatury
 wsparcie dla IPv6
 wsparcie dla WSMAN (Web Service for
Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN
tagging, Telnet, SSH
 możliwość zdalnego monitorowania w
czasie rzeczywistym poboru prądu przez
serwer
 możliwość zdalnego ustawienia limitu
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poboru prądu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory
możliwość
obsługi
przez
dwóch
administratorów jednocześnie
 wsparcie dla dynamic DNS
 wysyłanie do administratora maila z
powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzętowej
Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji
serwisu maksymalnie do końca następnego dnia
roboczego od zgłoszenia.
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2000 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiadać autoryzacje producenta serwera –
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.



Gwarancja

2. Licencja Windows Server 2012

Model
Typ
Sztuk

Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Microsoft Windows Server Standard 2012 2
procesory MOLP GOV
Microsoft Windows Server Standard 2012 2
procesory MOLP GOV
2

Specyfikacja oferowanego sprzętu

3. Licencja dostępowa Windows Server 2012 na urządzenie

Model
Typ
Sztuk

Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Microsoft Windows Server CAL 2012 Device
MOLP GOV
Microsoft Windows Server CAL 2012 Device
MOLP GOV
50

Specyfikacja oferowanego sprzętu

4. Konsola zarządzająca serwerami
Specyfikacja zamawianego
sprzętu

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Model
Typ
Sztuk

Obudowa i
montaż

Monitor

Wejścia
Certyfikaty

Konsola zarządzająca z monitorem LCD,
klawiaturą i touchpadem.
1
Wysuwana na szynach metalowa konstrukcja o
wysokości 1U
Przystosowana do montażu w standardowej
szafie RACK 19”.
W komplecie zestaw niezbędnych akcesorii do
montażu w szafie 19"
Matryca typu TFT-LCD o wielkości minimum
17 cali,
obsługiwana rozdzielczość maksymalna
minimum 1280 x 1024 pixele, częstotliwość
odświeżania minimum 60 Hz
minimum 1 VGA (D-Sub) oraz minimum 2 PS2
(klawiatura i mysz)
Deklaracja zgodności CE
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/ normy
Gwarancja

Minimum 24 miesiące

5. Specyfikacja przełącznik KVM USB/PS/2.
Specyfikacja zamawianego
sprzętu

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Model
Typ

Przełącznik KVM USB/PS/2

Sztuk

2

Obudowa i
montaż

Przystosowany do montażu w standardowej
szafie RACK 19”
Wysokość przełącznika 1U.
W komplecie zestaw akcesorii do montażu w
szafie 19".

Liczba
kanałów

Minimum 8

Kompatybil
ność
Wejścia

Parametry

Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Możliwość ustanowienia łańcuchowego
połączenia (stackowania) z przełącznikiem
ATEN MASTER VIEW max ACS-1216A
W standardzie VGA + 2x PS2.
Automatyczne wykrywanie interfejsu USB i
PS/2. Emulacja klawiatury na wszystkich
portach. Automatyczne wykrywanie pozycji
podłączonych komputerów przy łączeniu
kaskadowym. Automatyczna rekonfiguracja
portów po zmianie sekwencji połączeń
komputerów. Funkcja Auto-Scan do szybkiego
wykrywania nowych aktywnych portów.
Możliwość zabezpieczenia dostępu – hasło
użytkownika, administratora. Wybór komputera
przez kombinacje klawiszy, OSD lub z panelu
czołowego.
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące

6. Przewód do łańcuchowego połączenia (stackowania) przełączników KVM.
Specyfikacja zamawianego
sprzętu

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Model
Typ
Sztuk
Długość
Kompatybil
ność
Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Przewód do łańcuchowego połączenia
przełączników KVM.
1
Minimalnie 14,5 metra i maksymalnie 15,5
metra.
Możliwość zestawienia łańcuchowego
połączenia pomiędzy przełącznikiem ATEN
MASTER VIEW max ACS-1216A, a
przełącznikiem z punktu numer 5.
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące

7. Przewód KVM USB
28

Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Długość
Złącze PC
Kompatybil
ność
Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Przewód KVM USB
2
Minimalnie 2,5 metra i maksymalnie 3,5 metra.
HDB 15 pin męski , USB-A
Podłączenie do przełącznika z punktu 5
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące

8. Przewód KVM PS2
Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Długość
Złącze PC
Kompatybil
ność
Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Przewód KVM PS2
2
Minimalnie 2,5 metra i maksymalnie 3,5 metra.
HDB 15 pin męski , PS2 męski , PS2 męski
Podłączenie do przełącznika z punktu 5
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące

9. Drukarka laserowa monochromatyczna
Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Rozdziel
czość
Wymiary i
typ
obsługiwa
nych
nośników:
Interfejsy
Emulacje
Normatywn
y cykl
pracymiesięcznie
Wydajność
nominalna
Czas
wydruku
pierwszej
strony
Pamięć

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Drukarka laserowa monochromatyczna
15
Minimum 1200 x 1200 dpi

Minimum A4, A5, B5

Minimalnie: Ethernet 10/100, port Hi-Speed
USB 2.0
Minimalnie: PCL6 i PCL5e
Minimum do 50 000 stron na miesiąc
Minimum 30 stron na minutę

Maksymalnie do 8 sekund
Minimum 128 MB
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RAM
Druk
dwustron
ny
Podajnik
papieru
Tacka do
odbioru
papieru
Gramatura
obsługiwa
nego
papieru
Kompaty
bilność
Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Automatyczny
Minimum 1 podajnik na co najmniej 250
arkuszy oraz jeden wielofunkcyjny podajnik na
co najmniej 50 arkuszy
Minimalnie pojemności 150 kartek

Minimalnie: z podajnika wielozadaniowego 60163g/m2, z podajnika zwykłego 60-120g/m2
Sterowniki do systemów operacyjnych
Windows XP, Windows 7 32bit Windows 7
64bit, Windows 2008 32bit, Windows 7 64bit
Deklaracja zgodności CE
Minimum 12 miesięcy

10. Przełącznik sieciowy biurkowy niezarządzalny
Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Sposób
transmisji
Porty
Obsługiwan
e protokoły
Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Przełącznik sieciowy
10
Store and Forward
Minimum 8 x 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i
automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
IEEE 802.3x flow control , half/full duplex
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i
automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące

11. Pamięć DDR1
Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Kompatybil
ność
Pojemność
Standard
Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Pamięć DDR1
10
pamięć zgodna z chipsetem Intel 845GE typ 266
/333 MHz DDR
512 MB
Kompatybilne z DDR1-333 (PC-2700)
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące

12. Pamięć DDR2
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Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Kompatybil
ność
Pojemność
Standard
Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Pamięć DDR2
20
pamięć zgodna z chipsetem ATI Radeon®
XPRESS 200
1024 MB
Kompatybilna z DDR2-667 (PC2-5300)
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące

13. Wewnętrzny napęd optyczny (desktop) – nagrywarka DVD
Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Obudowa i
montaż
Interfejs
Obsługiwan
e formaty
nośników
Minimalne
prędkości
maksymalne
go odczytu
Minimalne
prędkości
maksymalne
go zapisu
Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Nagrywarka DVD
8
Przystosowana do montażu w komputerowych
obudowach typu desktop w kieszenie 5,25 cala
SATA
DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW,
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL,
DVD-ROM, DVD-video, CD-R, CD-RW, CDROM / XA, CD-ROM, CD-audio, video-CD,
CD-I (FMV), photo CD, CD-extra, CD-TEXT
CD-ROM 48x , DVD-ROM 16x

CD-R 48x , CD-RW 40x , DVD+/-R 22x ,
DVD+/-RW 8x , DVD-RW 6x
Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące

14. Zasilacz komputerowy ATX do obudowy typu desktop
Specyfikacja zamawianego
sprzętu
Model
Typ
Sztuk
Obudowa i
montaż
Moc
zasilacza
Minimalne
ilości
wymaganyc
h złącz
Zabezpiecze
nia

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Zasilacz komputerowy ATX
8
ATX z wentylatorem o średnicy 12 cm
przystosowana do montażu w komputerowych
obudowach typu desktop
Minimum 400 W, maksimum 450 W
1 x 24/20 PIN ATX 2.0, 1 x 4 PIN ATX 12V , 2
x SATA , 2 x Molex, 1 x Floppy
Minimum aktywny filtr PFC
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Certyfikaty
/ normy
Gwarancja

Deklaracja zgodności CE
Minimum 24 miesiące
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Załącznik nr 5 do Specyfikacji

(Pieczątka Wykonawcy)
Wykaz dostaw

Lp.

Przedmiot dostawy

Data
wykonania

Wartość
brutto

Nazwa odbiorcy
(nazwa, adres, nr
tel. kontaktowego)

1

2

Do każdej zrealizowanej dostawy należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa ta została
zrealizowana należycie

(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)
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