
Ogłoszenie nr 592202-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.  

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.: Dostawa serwerów terminalowych i licencji 
CAL dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 14204948200000, ul. ul. Nowy Zjazd  1 , 00-301  Warszawa, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 55 69 400, e-mail k.raczkowska@mcs-przychodnia.pl, 
faks 22 55 69 403.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.mcs-przychodnia.pl  



Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Podmiot leczniczy  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.mcs-przychodnia.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
drogą pocztową, osobiście lub przy pomocy kuriera  
Adres:  
Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z o.o., ul. Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa, w 
Sekretariat (III piętro, pokój nr 321)  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa serwerów terminalowych 
i licencji CAL dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
Numer referencyjny: (nr ref. sprawy: ZP/15/19)  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Część 1.- SERWERY - 2 sztuki - minimalne wymagania 
Obudowa 1. Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; 2. Dostarczona wraz z szynami 
umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym 
ułożenie przewodów w szafie rack; 3. Możliwość instalacji 8 dysków 2.5 SAS/SATA 
(HDD/SSD) lub 4 dysków 3.5 SAS/SATA HDD Płyta główna 1. Dwuprocesorowa, 
wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji 
procesorów ośmiordzeniowych; 2. Sumarycznie minimum 3 złącza PCI Express generacji 3 
low profile o prędkości x16; 3. Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci 
flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego o pojemności minimum 
32GB (niezależne od dysków twardych); 4. Zintegrowany układ TPM 2.0; Procesory Jeden 
procesor minimum ośmiordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon Gold 6134 lub równoważne 
procesory ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 
wynik powyższego procesora. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik 
testu musi być publikowany na stronie www.spec.org , Zamawiający nie wymaga złożenia 
wraz z ofertą wyników w/w testów. Pamięć RAM 1. Zainstalowane 128 GB pamięci RAM 
typu DDR4 RDIMM, 2666MT/s w kościach o pojemności minimum 32 GB; 2. Wsparcie dla 



technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC lub Memory Scrubbing, SDDC; 3. 
Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; 4. 24 gniazda pamięci RAM na 
płycie głównej, obsługa minimum 1.5 TB pamięci RAM DDR4; Kontrolery dyskowe, I/O 1. 
Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, 
możliwe konfiguracje poziomów RAID 0,1,5,6,10,50,60 2. Wyposażony w podtrzymanie 
bateryjne pamięci cache; 3. Wsparcie dla dysków samo szyfrujących 4. Zainstalowany 
kontroler umożliwiający obsługę dysków SAS, SSD o prędkościach 12Gb/s Dyski twarde 1. 
Minimum 8 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5 lub 4 dla dysków twardych Hotplug 
3.5”; 2. Możliwość instalacji dysków Hotplug SATA bez potrzeby rozbudowy o dodatkowe 
elementy sprzętowe (poza samymi dyskami); 3. - 4 dyski 1.8TB, 10k rpm, SAS, 12Gb/s 512e, 
2.5 Hot-plug Inne napędy zintegrowane Zainstalowany napęd DVD-RW; Kontrolery LAN 
Zintegrowana karta sieciowa 2 x RJ -45, GbE + 2 x RJ -45 10GbE SFP+ razem z wkładkami 
SFP+ 850nm, 300m oraz kablami optycznymi o długości 2 metry - ze wsparciem iSCSI i 
iSCSI boot i teaming; - interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów 
PCI Express oraz portów USB Porty 1. Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 2. 
Minimum 5x USB, w tym minimum 2x USB 3.0 na panelu przednim, minimum 2x USB 3.0 
dostępne z tyłu, 1x USB 3.0 dostępne wewnątrz; Ilość dostępnych złącz USB nie może być 
osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych 
kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; 3. Złącze 1x RS-232-C, 
które może być wykorzystane przez kartę zarządzającą serwera; Zasilanie, chłodzenie 1. -
Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 
750W; 2. -Redundantne wentylatory hotplug; Zarządzanie 1. Wbudowane diody informujące 
o stanie serwera; 2. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego 
zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: a)      Niezależny od systemu 
operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; 
b)      Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do 
komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej 
komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; c)      Dostęp 
poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) d)      Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz 
monitoring zużycia energii e)      Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) 
f)       Możliwość przejęcia konsoli tekstowej g)      Przekierowanie konsoli graficznej na 
poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na 
poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) – jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji 
bądź moduu należy doliczyć do oferty h)      Sprzętowy monitoring serwera 
i)        Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta 
serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, 
zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane 
w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i 
środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna 
itd.). Wspierane OS Windows 2016 lub 2019 St Server z Hyper-V, VMWare ESXi, Suse, 
RHEL Gwarancja 1. -3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym 
czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia 
usterki (tzw. NBD Fixtime); 2. -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu 
zakupu serwera; 3. -Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji 
BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta 
wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być 
uwzględniona w konfiguracji - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany 
do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; 4. - 3 lata zachowania dysków twardych u 
zamawiającego Dokumentacja, inne 1. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być 
produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz cała 



konfiguracja musi być objęta gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie 
SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań 
dołączone do oferty). 2. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do 
przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; 3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą 
kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego 
sprzętu; 4. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, 
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr 
telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca 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; 5. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników 
do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z 
sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Oprogramowanie Windows 
Server 2016 lub2019 Standard, 16 Core, z nośnikiem DVD Część 2. Licencje CAL do MS 
Windows Serwera 2016 Standard 64bity - 8. sztuk  
 
II.5) Główny kod CPV: 30200000-1  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
30236000-2 
30236000-2 
48611000-4 
48620000-0 
48700000-5 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 45  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 
21 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 Ustawy) w terminie 3. dni od dnia 
przekazania informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 Ustawy), tj. zamieszczenia informacji 
na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
a) Oświadczenie producenta serwera, że dostępna jest bezpłatna możliwość poprawek i 
aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera a jeżeli 
funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa 
licencja musi być uwzględniona w konfiguracji, b) Oświadczenie producenta serwera 
potwierdzające, że elementy z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych 
serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz cała konfiguracja jest objęta gwarancją 
producenta, o wymaganym w Załączniku nr 1 do SIWZ poziomie SLA, c) Oświadczenie 
producenta serwera, ze zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego w Polsce.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2) 
Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik 1. do SIWZ (w zależności 
od wybranej części); 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, 4) 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5) Jeżeli 
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ 
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4, 6) Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisana 
przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS,  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  



Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  



Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  



 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpiła zmiana danych 
podmiotów zawierających Umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła 
zmiana nazwy handlowej;  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  



 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-09-16, godzina: 12:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część nr: 1 Nazwa: SERWERY 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:SERWERY - minimalne wymagania Obudowa 1. Typu Rack, wysokość 
maksymalna 1U; 2. Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera 
z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; 3. Możliwość 
instalacji 8 dysków 2.5 SAS/SATA (HDD/SSD) lub 4 dysków 3.5 SAS/SATA HDD Płyta 
główna 1. Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 
możliwość instalacji procesorów ośmiordzeniowych; 2. Sumarycznie minimum 3 złącza PCI 
Express generacji 3 low profile o prędkości x16; 3. Możliwość integracji dedykowanej, 
wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego o 
pojemności minimum 32GB (niezależne od dysków twardych); 4. Zintegrowany układ TPM 
2.0; Procesory Jeden procesor minimum ośmiordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon Gold 
6134 lub równoważne procesory ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 
wynik nie gorszy niż wynik powyższego procesora. W przypadku zaoferowania procesora 
równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org , Zamawiający 
nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. Pamięć RAM 1. Zainstalowane 128 
GB pamięci RAM typu DDR4 RDIMM, 2666MT/s w kościach o pojemności minimum 32 
GB; 2. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC lub Memory 



Scrubbing, SDDC; 3. Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; 4. 24 
gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1.5 TB pamięci RAM DDR4; 
Kontrolery dyskowe, I/O 1. Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 
2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID 0,1,5,6,10,50,60 2. 
Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; 3. Wsparcie dla dysków samo 
szyfrujących 4. Zainstalowany kontroler umożliwiający obsługę dysków SAS, SSD o 
prędkościach 12Gb/s Dyski twarde 1. Minimum 8 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5 
lub 4 dla dysków twardych Hotplug 3.5”; 2. Możliwość instalacji dysków Hotplug SATA bez 
potrzeby rozbudowy o dodatkowe elementy sprzętowe (poza samymi dyskami); 3. - 4 dyski 
1.8TB, 10k rpm, SAS, 12Gb/s 512e, 2.5 Hot-plug Inne napędy zintegrowane Zainstalowany 
napęd DVD-RW; Kontrolery LAN Zintegrowana karta sieciowa 2 x RJ -45, GbE + 2 x RJ -45 
10GbE SFP+ razem z wkładkami SFP+ 850nm, 300m oraz kablami optycznymi o długości 2 
metry - ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teaming; - interfejsy sieciowe nie mogą zajmować 
żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB Porty 1. Zintegrowana karta 
graficzna ze złączem VGA; 2. Minimum 5x USB, w tym minimum 2x USB 3.0 na panelu 
przednim, minimum 2x USB 3.0 dostępne z tyłu, 1x USB 3.0 dostępne wewnątrz; Ilość 
dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych 
przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot 
PCI Express serwera; 3. Złącze 1x RS-232-C, które może być wykorzystane przez kartę 
zarządzającą serwera; Zasilanie, chłodzenie 1. -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 
94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 750W; 2. -Redundantne wentylatory hotplug; 
Zarządzanie 1. Wbudowane diody informujące o stanie serwera; 2. Zintegrowany z płytą 
główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o 
funkcjonalnościach: a) Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler 
umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; b) Dedykowana karta LAN 1 Gb/s 
(dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem 
zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową 
współdzieloną z systemem operacyjnym; c) Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, 
SSH) d) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii e) Zarządzanie 
alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) f) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej g) 
Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania 
zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) – jeżeli 
funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji bądź moduu należy doliczyć do oferty h) 
Sprzętowy monitoring serwera i) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne 
wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, 
instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w 
oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu 
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta 
główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Wspierane OS Windows 2016 lub 2019 St Server 
z Hyper-V, VMWare ESXi, Suse, RHEL Gwarancja 1. -3 lata gwarancji producenta serwera 
w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w 
następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Fixtime); 2. -Dostępność części 
zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; 3. -Wymagana jest bezpłatna 
dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla 
oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji 
producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji - Wymagane 
oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; 4. - 3 
lata zachowania dysków twardych u zamawiającego Dokumentacja, inne 1. Elementy, z 
których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być 
przez niego certyfikowane oraz cała konfiguracja musi być objęta gwarancją producenta, o 



wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera 
potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty). 2. Serwer musi być fabrycznie 
nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie 
producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; 3. Oferent 
zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera 
umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; 4. Ogólnopolska, telefoniczna 
infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski numer o zredukowanej 
odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania 
gwarancji na sprzęt i umożliwiająca 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; 5. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera 
w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta serwera; Oprogramowanie Windows Server 2016 lub2019 Standard, 
16 Core, z nośnikiem DVD 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30236000-2, 30237200-1, 48611000-4, 
48620000-0, 48700000-5 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach: 45 
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 90,00 
Dodatkowy okres gwarancji 5,00 
Zastosowanie procesorów w serwerach osiągających w testach SPECint_rate2006 
wynik (w %) lepszy od referencyjnego procesora 

5,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 2 Nazwa: Licencje CAL do MS Windows Serwera 2016 Standard 64bity 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Licencje CAL do MS Windows Serwera 2016 Standard 64bity- - 8 sztuk. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48620000-0,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  



 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach: 45 
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


