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I. WPROWADZENIE 

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) z siedzibą w Gdańsku, przy Al. 
Grunwaldzkiej 472 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS: 
0000391862, NIP: 957-105-91-90, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania w trybie negocjacji 
wielostopniowych na wybór Wykonawcy w przedmiocie: „Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby 
świadczenia usługi Udostępnienie funkcjonalności SMILE”. 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty Wykonawcy posiadającego niezbędne kompetencje do 
realizacji dostaw będących przedmiotem Zamówienia. 

2. Przedmiotem zamówienia jest Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi 
Udostępnienie funkcjonalności SMILE. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace i ich wyniki (produkty, zestawienia, opisy) realizowane w 
ramach zamówienia były prowadzone w języku polskim. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia  znajduje się w Załączniku nr 1 do  Materiałów Negocjacyjnych. 
 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
1. W niniejszym postępowaniu zakupowym Zamawiający zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wszystkich Wykonawców. 
2. Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie negocjacji wielostopniowych, w oparciu i na 

zasadach określonych w przedmiotowych Materiałach Negocjacyjnych i nie podlega przepisom ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji wielostopniowych z Wykonawcami zainteresowanymi 
wykonaniem Zamówienia. Negocjacje wielostopniowe to tryb postępowania, który może składać się z 
jednego lub kilku etapów. W razie niezrealizowania zamierzonego przez Zamawiającego celu w pierwszym 
lub kolejnych etapach, postępowanie to będzie kontynuowane w kolejnych jego etapach, na podstawie 
pisemnej informacji, skierowanej do jednego lub kilku Wykonawców. 

4. Negocjacje prowadzone przez Zamawiającego będą miały charakter poufny.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych lub aukcji elektronicznej z 

Wykonawcami na każdym etapie postępowania po złożeniu ofert, a przed rozstrzygnięciem postępowania. 
W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej odbędzie się ona z zastosowaniem narzędzia 
elektronicznego, a o szczegółach dotyczących aukcji Zamawiający poinformuje Wykonawców przed jej 
uruchomieniem.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania różnych instrumentów mających na celu 
uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej od Wykonawców.  

7. Zamawiający może poprosić Wykonawcę o doprecyzowanie i/lub aktualizację oferty. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny, zmiany lub odwołania niniejszego postępowania, zmiany warunków i MN w każdym czasie oraz 
do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym Zamawiający 
niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców. Wykonawcom nie przysługuje uprawnienie do 
wniesienia protestu lub odwołania. 

9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Niezależnie od wyniku 
postępowania zakupowego, Zamawiający nie będzie odpowiedzialny ani dłużny w jakikolwiek sposób, za 
poniesione przez Wykonawcę koszty lub straty w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
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11. Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji Zamówienia w części. 
12. Zamówienie, którego integralną częścią jest Wzór Umowy których wzór stanowi Załącznik  nr 5 do 

niniejszych Materiałów Negocjacyjnych, zawarte zostanie z Wykonawcą, który przystąpi do niniejszego 
postępowania na zasadzie złożenia oferty, dopuszczony zostanie do negocjacji lub aukcji elektronicznej, po 
ich odbyciu złoży ofertę ostateczną, a jego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

13. Kryteria oceny:  
Zamawiający dokonując oceny nadesłanych ofert/ofert ostatecznych brać będzie pod uwagę następujące 
kryteria: cenę. 
 

IV. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

1)Zamawiający wymaga, aby dostarczony produkt spełniał (obowiązujące na dzień odbioru) 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
2)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał udokumentowane 
doświadczenie w co najmniej dwóch dostawach macierzy dyskowych wraz z ich instalacją o 
łącznej wartości 500.000 zł każdy. 
3)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał aktualny status 
partnerstwa producenta macierzy, którą zaproponuje Zamawiającemu. 
4)Zamawiający wymaga, aby proponowany przez Wykonawcę sprzęt, spełniał normy ISO 
9001 oraz ISO 14001 oraz posiadał deklarację zgodności CE.  

 
c) nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, nie są objęci zarządem komisarycznym lub 

sądowym, działalność ich nie została zawieszona ani nie został złożony wniosek o wszczęcie 
postępowania z któregokolwiek z wymienionych tytułów, 

d) stosują zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałają korupcji, przestrzegają praw 
pracowniczych i praw człowieka, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działają 
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, 

e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 
f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, 
g) zachowują należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem 

prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku 
od towarów i usług. 

2. Każdy nowy Wykonawca przed zawarciem Umowy lub Zamówienia z Zamawiającym obowiązkowo musi 
zostać poddany badaniu weryfikacji Wykonawcy wykonywanego przez zewnętrzny podmiot specjalizujący 
się w tej branży. 
 

V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI 
1. Umowa zostanie zawarta na czas maksymalnie 60 miesięcy. 
2. Wymagany termin realizacji Zamówienia 10 tygodni od dnia złożenia Zamówienia. 

VI. INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 
1. Wymagania i zalecenia: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania (każdorazowo 
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z dopiskiem (nr postępowania) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.  

b) Oferty mogą składać wszyscy zaproszeni Wykonawcy, w tym również Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie Zamówienia (m.in. konsorcja lub spółki cywilne). Konsorcjum może tworzyć grupa na 
stałe utworzona prawnie lub grupa utworzona nieformalnie dla udziału w niniejszym postępowaniu. 
W przypadku, gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia zobowiązani są oni do wskazania lidera, który będzie reprezentował pozostałych członków i 
złożenia dokumentów formalnych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia. Wykonawcy składający odrębne oferty nie mogą tworzyć pomiędzy sobą powiązań ani też 
udzielać sobie nawzajem podzleceń w ramach realizacji Zamówienia, objętego niniejszym 
postępowaniem. 

c) Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się przez Wykonawców przy realizacji części przedmiotu 
Zamówienia podmiotami trzecimi (podwykonawcami) z zastrzeżeniem, że za działania podwykonawców 
w tym za zobowiązanie do zachowania poufności  Wykonawca odpowiada jak za własne. Zamawiający 
wymaga, aby przed zawarciem umowy w wyniku przedmiotowego postępowania, Wykonawca 
przedłożył do akceptacji umowy z podwykonawcami. 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
e) Zamawiający wymaga złożenia oferty drogą elektroniczną. 
f) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem jej odrzucenia. 
g) Wymaga się, aby wszystkie strony oferta była podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy, zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi.  
h) Wartości podane w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty administracyjne, operacyjne i inne 

związane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia. 
i) Wartości oferty powinny być skonstruowane w sposób podany w formularzu „OFERTA” – stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Materiałów Negocjacyjnych. Kalkulacja cen oferty powinna być przedstawiona w 
arkuszu wyceny stanowiącym Załącznik nr 4 do Materiałów Negocjacyjnych, wypełnionym przez 
Wykonawcę.  

j) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 
z określeniem jego zakresu.  

k) Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Wykonawca. 
l) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wtedy, gdy przedstawiony przez Wykonawcę  dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości, a Zamawiający nie może jej sprawdzić w inny sposób. Zamawiający w każdym czasie 
może żądać przedstawienia oryginału dokumentu oferty, zgodnego z wersją przesłaną elektronicznie. 

m) Wykonawca powinien określić w ofercie wszystkie dodatkowe wymagania względem Zamawiającego. 

2. Zawartość oferty.  
Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty, w poniżej podanej kolejności i numeracji: 
 

1. Nazwa i adres Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny tj. (aktualne odpisy z 
właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). 

2. Polisa lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy ”OFERTA” zawierający wymagane oświadczenia (zgodnie z 
szablonem zawartym w Załączniku nr 2 do MN) wraz z Arkuszem Wyceny wypełnionym zgodnie z 
szablonem zawartym w Załączniku nr 4 do MN. 

4. Opis przedmiotu oferty – w tym opis warunków gwarancji (w tym gwarancji producenta), jaką objęte 
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będzie dostarczone rozwiązanie oraz szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu. Zamawiający nie 
określa sposobu przedstawienia informacji w tym zakresie. 

5. Wskazanie podmiotu finansującego. 
6. Wykaz zrealizowanych dostaw, zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 6 do MN – Arkusz 

doświadczenia Wykonawcy 
7. Arkusz sposobu spełnienia wymogów, zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 7 do MN. 
8. Specyfikację oferowanego sprzętu. 
9. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu określonego w rozdziale IV ustęp 1b pkt 3 (status 

partnerstwa) 
10. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w rozdziale IV ustęp 1b pkt 4 (certyfikaty) 

 
W zakresie ofert Zamawiający oczekuje złożenia ich w formie elektronicznej, w formacie PDF, za pośrednictwem 
poczty e-mail. Oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 w terminie do dnia 24 maja 
2019 roku o godz.12.00. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem 
poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak 
nie później niż do dnia 24 maja 2019 roku do godz. 12:30. 

 
3. Terminy 

11. Termin składania ofert upływa dnia 24 maja 2019 roku o godz.12.00. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie. 
13. Pytania do MN 

a) Pytania dotyczące kwestii objętych niniejszym dokumentem MN można zadawać w terminie do dnia 
17 maja 2019 roku do godz. 12.00 kierując je do osoby uprawnionej do kontaktowania się 
z Wykonawcami zgodnie z pkt. VIII ust. 2.  

b) Zadawane pytania należy wpisać z wykorzystaniem szablonu określonego w Załączniku nr 3 do 
MN. Aby usprawnić proces odpowiedzi, prosimy o wskazywanie miejsca Materiałów 
Negocjacyjnych, którego dotyczy pytanie.  

c) Pytania i odpowiedzi zostaną przesłane do wszystkich Wykonawców w miarę możliwości 
niezwłocznie, bez ujawniania zadającego pytania, z zastrzeżeniem jak poniżej.  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytania, w 
przypadku gdy wpłyną one na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.   

14. Zamawiający oczekuje od Wykonawców gotowości do spotkań negocjacyjnych w formie osobistej, 
telekonferencji lub przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie aukcyjnej Zamawiającego, co do 
zasady, w terminie 2-5 dni roboczych od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko tych Wykonawców, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu 
postępowania. 

15. Otwarcie nadesłanych dokumentów odbywa się bez udziału Wykonawców.  
 

VII. WAŻNOŚĆ OFERTY  
1. Oferta złożona przez Wykonawcę będzie ważna 60 dni od daty złożenia oferty. 
2. Na wniosek Zamawiającego skierowany do Wykonawcy przed upływem terminu ważności oferty, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności oferty do kolejnych 60 dni po upływie daty ważności 
oferty.  

 
VIII. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Poszczególne czynności związane z przebiegiem niniejszego postępowania wykonuje Zespół Negocjacyjny, 
którego członkowie nie mają umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu Energa Informatyka i 
Technologie Sp. z o.o. 
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2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach 8.00-15.00: 
Agnieszka Rudzka 
tel.  727 500 759 
mail: agnieszka.rudzka@energa.pl  

 
Wszelką korespondencję w formie elektronicznej prosimy przesyłać na powyższy adres. 
 

IX. OCHRONA INFORMACJI 
1. Wszystkie materiały przekazane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają 

ochronie na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
Nr 47, poz. 211) z późniejszymi zmianami. Zostanie to potwierdzone odpowiednimi zapisami o poufności w 
umowie głównej albo zawarciem osobnej umowy obejmującej obszar bezpieczeństwa informacji. 

2. Zobowiązuje się Wykonawców do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od 
Zamawiającego w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i wykorzystania ich 
tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego postępowania, nie ujawniania ich w jakikolwiek sposób 
osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia wiąże się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących 
zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości obowiązek 
podpisania z Zamawiającym stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

X. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  
1.1. administratorem danych osobowych, dalej „ADO”, jest ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o., 

Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk; 
1.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eite@energa.pl; 
1.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z niniejszym postepowaniem. W przypadku podpisania umowy z wykonawcą dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO 
jest: dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

1.4. odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 
 uprawnione organy publiczne, 
 spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów, 
 podmioty dostarczające korespondencję,  
 podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,  
 podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych; 
 podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe. 

1.5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt. 1.3  
 przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy; w zakresie realizacji 
umowy, w przypadku jej podpisania, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą 
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przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia 
roszczeń; 

1.6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy będącego osobą 
fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy kc, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego;  

1.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8. osoba, której dotyczą dane posiada: 
1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych1; 
1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona, 

że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO2; 
1.9. osobie, której dotyczą dane nie przysługuje: 

1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane 

Zamawiającemu, dysponują już informacjami, o których mowa w pkt 1, jak również w celu właściwego 
zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez 
Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia niepublicznego, Wykonawcy zobowiązani 
są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych 
od osób trzecich dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, zawartego 
w Formularzu „Oferta”. 

 
XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 
Załącznik nr 3 – Rejestr pytań i odpowiedzi 
Załącznik nr 4 – Arkusz Wyceny 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
Załącznik nr 6 – Arkusz doświadczenia Wykonawcy 
Załącznik nr 7 – Arkusz sposobu spełnienia wymogów 
 

                                                           

 

1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą kc. 

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do MN 

Opis przedmiotu Zamówienia 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Wykonawca w procesie przygotowywania oferty na dostawę macierzy może zaproponować rozwiązanie 
producentów: Dell/EMC, HDS,  HPE, IBM, którego wydajność, funkcjonalność nie może być niższa niż 
urządzeń wskazanych w dziale II. 

2. Specyfikacja  stanowi minimalne wymagania zamawiającego. 
3. Wykonawca w procesie przygotowywania oferty może zaproponować rozwiązanie dowolnego producenta 

sprzętu, którego wydajność, funkcjonalność nie może być niższa niż urządzeń wskazanych w specyfikacji 
technicznej. 

4. Wszelkie rozbieżności w konfiguracji oferowanych urządzeń wpływające na zwiększenie ich wydajności, 
funkcjonalności, zostaną uznane przez zamawiającego, jako spełnienie minimalnych warunków zamówienia. 

5. Na dzień złożenia oferty oferowane urządzenia nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania  
z produkcji lub sprzedaży. 

6. Wymagana jest dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu dostarczenia urządzeń. 
7. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego. 
8. Dostawca musi zapewnić odbiór i utylizację opakowań po instalacji urządzeń. 
9. Udzielone licencje na wszystkie wymagane funkcjonalności dostarczanych urządzeń musza być udzielone na 

czas nieoznaczony oraz na nieograniczoną ilość dysków lub pojemność macierzy. 

10. W ramach usług instalacyjnych, serwis producenta lub Wykonawca wykona instalację sprzętową, instalację 
dostarczanego oprogramowania oraz dokona konfiguracji zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego 
założeniami. 

11. W trakcie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych na dostarczonych urządzeniach wymagany jest udział 
Zamawiającego. 

12. Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne muszą odbywać się w miejscu instalacji w dni robocze w 
godzinach 07.00-16.00. 

 

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

Wymagania ogólne 

1. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż styczeń 2019 roku.  
2. Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta i być objęte serwisem 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie UE. 
3. Dostarczone urządzenia muszą posiadać zainstalowaną najnowszą stabilną wersję oprogramowania 

dostępną na stronie producenta sprzętu na dzień dostawy sprzętu. 
4. Oferent musi dostarczyć niezbędne kable zasilające dla urządzeń umożliwiające podłączenie do posiadanych 

przez zamawiającego listw zasilających PDU ( C13/C14). 
5. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, 
6. Dla dostarczonych urządzeń, oferent musi dostarczyć specyfikację techniczną dostarczonego sprzętu wraz z 

opisem dostarczonych licencji. 
7. Wszystkie wykonywane prace i konfiguracje muszą być wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami 

producentów dostarczonych rozwiązań. 
8. Wskazane wymagania muszą być spełnione na dzień składania oferty. 



Materiały Negocjacyjne – postępowanie nr ZC/36/EITE-DI/2019  

Strona 9 z 24 

 

L.p. Cecha Wymagania minimalne 

1.  Definicja Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków 
twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery 
macierzowe (bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów 
wirtualizujących itp.)  

2.  Typ obudowy Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”  
3.  Przestrzeń dyskowa Macierz w lokalizacji Płock musi udostępniać minimum 110  TiB, 

macierz w lokalizacji Gdańsk 90 TiB użytkowej przestrzeni dla 
danych zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SSD 
zabezpieczone mechanizmem RAID5 (5+1). 

Wszystkie dyski danej klasy muszą mieć identyczne parametry 
pojemnościowe i wydajnościowe. 

4.  Możliwość rozbudowy Możliwość rozbudowy do 960 dysków twardych bez 
konieczności wymiany kontrolerów macierzy. 

Dla zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna 
konfiguracja macierzy musi wspierać tworzenie wolumenów 
rozłożonych na wszystkich dyskach macierzy (tzw. wide-striping) 
i ich jednoczesne, aktywne udostępnianie ze wszystkich 
kontrolerów macierzy. 

5.  Obsługa dysków SSD eMLC lub SLC o wielkości nie większej niż 8 TiB, lub 
moduły FLASH nie większe niż 16 TiB pod warunkiem braku 
ograniczeń zapisu danych na tego typu dysku. 

6.  Sposób zabezpieczenia 
danych 

Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, 
RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6 lub RAID60 
realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z 
możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej 
macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. 
wide-striping).  

Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję 
pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich 
danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu 
sprzętowego typu: dysk, kontroler, zasilacz. 

Możliwość definiowania różnych poziomów RAID na tych 
samych dyskach fizycznych. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie 
takiej funkcjonalności, dla uzyskania podobnej wydajności 
wymagane jest zrealizowanie żądanej pojemności większą o 
50% liczbą dysków fizycznych.  

Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare 
lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. Oferowana 
konfiguracja dyskowa musi zawierać rekomendowaną przez 
producenta ilość dysków spare lub odpowiednią zapasową 
przestrzeń dyskową. 

7.  Tryb pracy kontrolerów 
macierzowych 

Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe 
pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie 
dane blokowe w sieci FC.  
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Komunikacja pomiędzy wszystkimi kontrolerami macierzy musi 
wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę 
zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie 
dopuszcza się w szczególności komunikacji z wykorzystaniem 
protokołów FC/Ethernet/Infiniband. 

Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej 
prezentacji (aktywny dostęp odczyt/zapis) wszystkich 
wolumenów utworzonych w ramach całego systemu dyskowego. 

Kontrolery muszą pracować ze swoją maksymalną wydajnością, 
nie dopuszczalne jest ograniczenie programowe lub sprzętowe 
kontrolerów. 

W przypadku wymiany pojedynczego kontrolera, prace 
serwisowe nie mogą wymagać wyłączenia macierzy. 

8.  Pamięć cache Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 
32 GB pamięci cache, 64 GB sumarycznie w macierzy dla 
dwóch kontrolerów. Pamięć cache musi być zbudowana w 
oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć cache musi mieć 
możliwość dynamicznego przydziału zasobów dla zapisu lub 
odczytu. 

Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy 
kontrolerami dyskowymi. Jeżeli zabezpieczenie kopiami 
lustrzanymi obejmuje także pamięć odczytu, to każdy z 
kontrolerów macierzowych musi być wyposażony w pamięci 
cache o pojemności o 50% większej niż wyżej wymagana. 

Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci 
kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii 
zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z 
zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat. 

9.  Interfejsy  Macierz musi posiadać co najmniej 12 portów FC 16 Gb/s wraz z 
wkładkami SFP+ 16Gb/s i 2 porty Ethernet 1 Gb/s (w tym 
minimum 2 porty FC) i 2 porty Ethernet przeznaczone do zdalnej 
replikacji danych).  

Musi współpracować z przełącznikami CISCO MDS9148. 
10.  Zarządzanie  Zarządzanie macierzą dyskową musi być możliwe z poziomu 

interfejsu graficznego i interfejsu znakowego.  

Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe 
monitorowanie stanu macierzy oraz umożliwiać konfigurowanie 
jej zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na 
obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w 
postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Wymagane jest 
monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich 
jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów 
zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków 
logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz 
kontrolerów. Konieczne jest analizowanie wymienionych 
parametrów na bazie danych historycznych.  

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
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urządzenia. 
11.  Zarządzanie grupami 

dyskowymi oraz dyskami 
logicznymi 

Macierz musi umożliwiać dynamiczne zwiększania pojemności 
wolumenów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez 
dodanie dysków) z poziomu kontrolera macierzowego bez 
przerywania dostępu do danych. 

Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 32 000 
wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy 
dyskowej. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego 
wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy 
(tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych 
dysków logicznych w jeden większy. 

Macierz musi umożliwiać zmianę technologii dyskowej oraz 
poziomu zabezpieczenia RAID dla wolumenu dyskowego w 
sposób transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla 
korzystających z tego wolumenu hostów. 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
urządzenia. 

12.  Thin Provisioning Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do 
serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin 
Provisioning. 

Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych 
po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces 
odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności 
uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach 
macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI 
UNMAP). 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

13.  Wewnętrzne kopie 
migawkowe 

Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. 
migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach 
macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. 
Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej 
przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej 
przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na 
dysku źródłowym lub na jego kopii.  

Macierz musi wspierać minimum 2 000 kopii migawkowych per 
wolumen logiczny i minimum 32 000 wszystkich kopii 
migawkowych.  

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

14.  Wewnętrzne kopie pełne Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej 
fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą 
wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wykonana kopia 
danych musi mieć możliwość zabezpieczenia innym poziomem 
RAID. Musi być możliwość wykonania kopii w innej grupie 
dyskowej niż dane oryginalne.  
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Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

15.  Migracja danych w 
obrębie macierzy 

Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez 
przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami 
technologii dyskowych na poziomie części wolumenów 
logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać 
wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi 
umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, którego części będą 
realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób 
automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do 
danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te 
muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

16.  Zdalna replikacja danych Macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do 
innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być 
wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych 
serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów 
podłączonych do macierzy. Musi istnieć możliwość jednoczesnej 
natywnej replikacji w trybach: synchronicznym i 
asynchronicznym za pośrednictwem różnych infrastruktur (FC, 
sieci IP). 

Macierz musi umożliwiać replikację zdalną w następujących 
trybach: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do jednego 
oraz replikację jednego wolumenu logicznego (tych samych 
danych) do dwóch innych niezależnych ośrodków za pomocą 
replikacji synchronicznej i asynchronicznej. Oprogramowanie 
musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej 
przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany 
ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN 
macierzy) z poziomu interfejsu administratora.  

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

17.  Ciągła dostępność do 
danych 

Macierz musi umożliwiać uruchomienie replikacji synchronicznej 
z inną macierzą z tej samej rodziny i zapewniać – w przypadku 
awarii i całkowitej niedostępności jednej z macierzy – 
bezprzerwową pracę systemów działających na platformie 
przetwarzania danych i korzystających z zasobów pamięci 
masowych. Opisana powyżej obsługa awarii (przełączenie 
między macierzami) musi odbywać się w sposób automatyczny i 
transparenty (bez przerywania dostępu do danych) dla 
korzystających z macierzy hostów. Opisana funkcjonalność musi 
integrować się z platformą wirtualizacyjną VMware ESX i 
posiadać certyfikację VMware vSphere Metro Storage Cluster, 
potwierdzoną wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności 
producenta 
(www.vmware.com/resources/compatibility/search.php). 
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Musi istnieć możliwość dodania do powyższej konfiguracji 
macierzy w trzecim ośrodku, replikującej się w trybie 
asynchronicznym, jako dodatkowy poziom zabezpieczenia 
danych. 

Jeżeli do obsługi powyższych konfiguracji wymagane są 
dodatkowe komponenty sprzętowe, programowe i licencje, 
należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego 
urządzenia. 

18.  Zarządzanie wydajnością Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typ 
QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i 
maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w 
zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS, wydajność 
w MB/s, opóźnienie w ms.  

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

19.  Redukcja objętości 
danych 

Macierz musi umożliwiać deduplikację i kompresję danych na 
poziomie blokowym. Musi istnieć możliwość uruchomienia 
deduplikacji i kompresji (niezależnie i łącznie) na poziomie 
pojedynczych wolumenów logicznych. Deduplikacja i kompresja 
danych musi odbywać się w locie, przed zapisaniem danych na 
dyskach macierzy. Musi istnieć możliwość wykonania operacji 
odwrotnej – wyłączenia deduplikacji i kompresji na określonych 
wolumenach logicznych. Deduplikacja i kompresja nie mogą być 
realizowane za pomocą zewnętrznego urządzenia lub 
oprogramowania.  

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
urządzenia. 

20.  Partycjonowanie macierzy Macierz musi umożliwiać podział macierzy na minimum 8 
odseparowanych macierzy logicznych zarządzanych przez 
dedykowanych administratorów. 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

21.  Podłączanie zewnętrznych 
systemów operacyjnych 

Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu 
serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma 
ścieżkami). Macierz dyskowa musi wspierać obsługę minimum 
128 hostów podłączonych poprzez sieć SAN.  

Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów 
operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Wsparcie dla 
wymienionych systemów musi być potwierdzone wpisem na 
ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. 

Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć 
oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia 
obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest 
oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza 
się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach 
systemów operacyjnych. 
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Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby 
serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. 

22.  Integracja z aplikacjami Macierz musi zapewniać integrację platformy wirtualizacyjnej 
VMware ESX oraz systemu bazodanowego Oracle z 
mechanizmem lokalnej replikacji danych (kopia migawkowa lub 
pełna). Wymagane jest, aby opisana integracja była cechą 
oferowanego oprogramowania macierzowego, a nie była 
wykonana w sposób manualny przy użyciu skryptów. 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

23.  Redundancja 

 

Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który 
powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona 
pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie 
kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. 

Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie 
„hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, 
zasilacze, wentylatory. 

Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych 
źródeł zasilania –odporność na zanik zasilania jednej fazy lub 
awarię jednego z zasilaczy macierzy. 

Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu 
macierzy w trybie online bez wyłączania żadnego z interfejsów 
macierzy. 

Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz 
automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. 

24.  Dostęp plikowy Macierz musi umożliwiać udostępnianie danych plikowych po 
protokołach CIFS (min. SMB v3) i NFS (min. NFS v4) 
bezpośrednio ze wszystkich kontrolerów macierzowych 
obsługujących ruch blokowy. 

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

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

Instalacja lub uruchamianie dodatkowej funkcjonalności 
macierzy dyskowej nie może powodować zmniejszenia 
dostępnego obszaru pamięci cache danych kontrolerów 
macierzowych. 

26.  Niezawodność, jakość 
wytwarzania 

Wymagane są dokumenty poświadczające, że producent 
sprzętu spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001. 
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Deklaracja zgodności CE. 

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. 
27.  Usługi  W ramach realizacji umowy Wykonawca dokona montażu i 

uruchomienia urządzeń w szafie Rack. W ramach montażu 
Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne kable sygnałowe, 
złącza, przejściówki itp. konieczne do prawidłowego podłączenia 
i uruchomienia dostarczanego sprzętu. 

Przeprowadzona instalacja dostarczonych urządzeń musi 
obejmować spięcie kabli i ich estetyczne ułożenie w szafie, 

Okablowanie sieci Ethernet musi być docięte na miarę. 

Długość okablowania sieci FC zostanie podana Wykonawcy na 
etapie końcowym instalacji (nie będą to połączenia dłuższe niż 
20m, wszystkie połączenia poza szafą rack muszą być 
zabiezpieczone peszlem (2, do 4 par połączeń FO w ramach  
peszla, peszel nie grubszy niż o średnicy 15mm), bądź muszą 
być to światłowody typu multipatchcord w bezpiecznej grubej 
izolacji). 

W ramach realizacji umowy Wykonawca dokona dostawy i 
wniesienia urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez 
Zamawiającego w lokalizacji Płock i Gdańsk. 

Zamawiający wymaga w ramach konfiguracji dostarczonych 
macierzy m.in. następujących działań: 

a. Aktualizacja mikrokodu macierzy, 
b. Konfiguracja grup dyskowych, 
c. Dodanie wystawionych LUN-ów do serwerów 
wskazanych przez Zamawiającego 

Przedstawienia wytycznych do utworzenia konfiguracji zone’ingu 
dla sieci SAN 

 

III Gwarancja 

 

1. Oferowane urządzenia muszą być objęte usługą serwisu gwarancyjnego na okres minimum 60 miesięcy 
oraz świadczenia usługi wparcia technicznego oprogramowania na okres minimum 60 miesięcy. 

2. Warunki gwarancji dla dostarczonych urządzeń to poziom 6 godzinny okres gwarantowanej naprawy –
Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń 24h na dobę, nieodpłatną naprawę lub wymianę 
uszkodzonych komponentów (części) w siedzibie Zamawiającego  

3. Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmware’ów, sterowników oraz aktualizacji 
oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz 
nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania.  W pakiecie usług  
zamawiający gwarantuje sobie 2 razy do roku  patchowanie/aktualizację oprogramowania/firmware’ów 
przez serwis producenta. 

4. Uszkodzone dyski twarde, po wymianie nie muszą pozostać u Zamawiającego 
5. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni, Wykonawca wymieni na własny koszt 

naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.  

6. Serwis dostarczonych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie 
realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do 
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oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy 
dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą 

7. Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta urządzenia lub autoryzowanego partnera 
umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: 
konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie 
zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Zamawiający 
dopuszcza realizację powyższych wymagań za pośrednictwem strony www producenta urządzeń 

 

 

IV Dokumentacja i warsztaty dla personelu zamawiającego 

 

Dostawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia projektu technicznego konfiguracji macierzy, 
dokumentację powykonawczą.  Wymagane jest by projekt obejmował: 

1. Konfigurację parametrów macierzy 
2. Konfigurację podziału woluminów LUN oraz przypisania do istniejących hostów 
3. Konfigurację interfejsów SAN, Ethernet, zarządzania MGMT 
4. Konfigurację replikacji 
5. Konfigurację wewnętrznych kopii migawkowych – jeżeli taka będzie realizowana 
6. Konfigurację snapshotów – jeżeli taka będzie realizowana 

Dostawca przeprowadzi dedykowane Warsztaty dla personelu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się 
przeprowadzić Warsztaty w języku polskim. Warsztaty zostaną przeprowadzone w lokalizacji uzgodnionej z 
Zamawiającym.  Warsztaty zostaną przeprowadzone dla minimum 4 pracowników zamawiającego w wymiarze nie 
mniejszym niż 8 dni szkoleniowych. 

Przeprowadzenie Warsztatów przez Wykonawcę obejmuje przygotowanie Warsztatów w tym przykładów 
warsztatowych i materiałów warsztatowych, które zostaną dostarczone w wersji polskiej lub angielskiej na minimum 
3 dni przed ustaloną datą warsztatów. 

Ukończenie Warsztatów przez każdą ze szkolonych osób zostanie poprzedzone testem weryfikującym umiejętności 
nabyte podczas Warsztatów, a uczestnictwo w Warsztatach zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w formie 
pisemnej przez wydanie certyfikatu. 

Prawidłowość przeprowadzenia Warsztatów zostanie potwierdzona przez podpisanie Protokołu Odbioru 
obejmującego dane Warsztaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku nie 
dostarczenia materiałów w uzgodnionym terminie. 

Uczestnicy Warsztatów będą uprawnieni do używania materiałów warsztatowych dostarczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca gwarantuje, że nie będzie to naruszało praw osób trzecich. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość otrzymania od Dostawcy vouchera, umożliwiającego przeprowadzenie 
warsztatu w terminie późniejszym - do 12 miesięcy od momentu Dostawy. 
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Załącznik nr 2 do MN 

Formularz Oferty 

 

„OFERTA” 
Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi Udostępnienie funkcjonalności SMILE 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:          Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. 

80-309 Gdańsk 
Al. Grunwaldzka 472A 

 
2. WYKONAWCA (Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę): 

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

Nazwa firmy 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Kod, Miasto 

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

Ulica, numer domu 
 

………………………………     …………………….. 
Numer NIP       Numer REGON 
 

3. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie: „Zakup dwóch macierzy 
dyskowych na potrzeby świadczenia usługi Udostępnienie funkcjonalności SMILE”. składamy niniejszą 
ofertę i stosownie do zapisów Materiałów Negocjacyjnych (MN) oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia 
na warunkach w nich określonych. 

4. Oferta cenowa:  
 
Zakup bez finansowania zewnętrznego 

wartość netto: .................................................................... zł. (słownie: .................................... złotych) 

VAT: stawka ....................................................................... zł. (słownie: .................................... złotych) 

wartość brutto: ................................................................... zł. (słownie: ................................... złotych) 

Leasing 60m, wkład własny 20%, wykup 1% 

wartość netto: .................................................................... zł. (słownie: .................................... złotych) 

VAT: stawka ....................................................................... zł. (słownie: .................................... złotych) 

wartość brutto: ................................................................... zł. (słownie: ................................... złotych) 

Leasing 60m, bez wkładu własnego, wykup 1% 

wartość netto: .................................................................... zł. (słownie: .................................... złotych) 

VAT: stawka ....................................................................... zł. (słownie: .................................... złotych) 

wartość brutto: ................................................................... zł. (słownie: ................................... złotych) 
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Leasing 60m, bez wkładu własnego, bez możliwości wykupu 

wartość netto: .................................................................... zł. (słownie: .................................... złotych) 

VAT: stawka ....................................................................... zł. (słownie: .................................... złotych) 

wartość brutto: ................................................................... zł. (słownie: ................................... złotych) 

5. Cena została obliczona na podstawie Arkusza Wyceny. 
6. Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.  
7. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się opisem przedmiotu Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim 
wymaganiami; 

2) oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia na warunkach wskazanych w MN; 
3) akceptujemy treść postanowień wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do MN; 
4) akceptujemy warunki płatności faktury: 30 dni od daty wpływu faktury wraz dokumentami wymienionymi we 

wzorze umowy; 
5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;  
6) posiadamy doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania 

zamówienia, 
7) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Zamówienia; 
8) nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji, nie jesteśmy objęci zarządem komisarycznym lub sądowym, 

działalność nasza nie została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem prawnym z żadnego 
z wymienionych tytułów; 

9) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat / posiadamy dokument potwierdzający uzyskanie 
przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego*; 

10) nie zalegamy z opłaceniem opłat ani składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne / posiadamy 
dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia lub rozłożenia na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu*; 

11) stosujemy zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałamy korupcji, przestrzegamy praw 
pracowniczych i praw człowieka, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działamy 
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska; 

12) zachowujemy należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich 
rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług; 

13) zapewniamy swoim pracownikom odpowiednie wyposażenie do wykonania zlecanych prac; 
14) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia niepublicznego w niniejszym postępowaniu*. * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje 
danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie); 
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15) zamówienie wykonamy samodzielnie/ przy realizacji zamówienia zamierzamy skorzystać z usług niżej 
wskazanych Podwykonawców: 

- Podwykonawca 1………………………… 
Zakres realizowanych prac ………………………… 
- Podwykonawca 2………………………… 
Zakres realizowanych prac ………………………… 
 

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................... 
      tel. ..................................................       e-mail…………………………………….. 

* skreślić niewłaściwe 

______________, dnia ________  ___________________________________ 
( i nazwisko osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do MN - Rejestr pytań i odpowiedzi 
 
Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/36/EITE-DI/2019 
 

Nr pytania Referencja do MN Treść Pytania Odpowiedź EITE Pytający 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 
 

 
…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby  upoważnionej  do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do MN - Arkusz Wyceny 
 
 
 

Wariant Kwota netto łączna Kwota miesięcznej raty 
netto 

Zakup bez finansowania zewnętrznego     

Leasing 60m, wkład własny 20%, wykup 1%     

Leasing 60m, bez wkładu własnego, wykup 1%     

Leasing 60m, bez wkładu własnego, bez 
możliwości wykupu 
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Załącznik nr 5 do MN – wzór umowy 

 

(dołączony w odrębnym dokumencie) 
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Załącznik nr 6 do MN – Arkusz doświadczenia wykonawcy 
 
 

FORMULARZ REFERENCJI POTWIERDZAJĄCY DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
Należy podać minimum 2 maksimum 5 wybranych projektów,  związanych z dostawą macierzy dyskowych o minimalnej wartości 500 000,00 zł każdy.  

 

Lp. Projekt (opis zakresu prac) Nazwa i adres firmy 
Osoba do 
kontaktu 

Nr telefonu 
Potwierdzenie pisemne 

(tak/nie)* 
Rok 

wykonania  

1             

2             

3             

4             

5             
*) Zamawiający oczekuje przedstawienia pisemnych referencji, Wykonawcy są proszeni o dołączenie kopii. 

 

______________, dnia ________ roku _____________________________________ 
 (podpisy i pieczątki imienne  

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do MN – arkusz spełnienia wymogów 
 

 

(dołączony w odrębnym dokumencie) 

 


