
SPECYFIKAGA ISTOTNYCH WARUNK6w ZAM6WIENIA

w postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

DOSTAW^ ZESTAWU SERWEROWEGO DLA S^DU NAJWYZSZEGO

nr sprawy: KPP IV-0413-35/18

Integrainq czqsc niniejszej SIWZ stanowiq:

- Opis przedmiotu zamowienia

- Formularz ofertowy

- Wzor oswiadczenia ws. warunkow udziatu w postqpowaniu

- Wzor umowy

- Zatqcznik nr 1

- Zatqcznik nr 2

- ZatqczniknrB

- Zatqczniknr4

Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq siq dokfadnie z trekiq niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentow oraz przedtozenia oferty nieodpowiadajqcej

wymaganiom okreslonym przez Zamawiajqcego.

Warszawa, maj 2018 r.



I. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego.

Sqd Najwyzszy

PI. Krasihsklch 2/4/5, 00-951 Warszawa

tel. (22) 358 84 09, fax (22) 530 90 30

Godziny pracy: 8°°-16°° od poniedziatku do piqtku.

Adres strony Internetowej: www.sn.pl

II. Tryb udzielenia zamowlenla.

1. Niniejsze post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowleh Publlcznych zwanej dalej „ustawq PZP".

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specyflkacjq Istotnych Warunkow Zamowlenla, zwanq dale)
„SIWZ", zastosowanie majq przepisy ustawy PZP.

3. Wartosc zamowlenla nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przeplsach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmlotu zamowlenla.

1. Przedmlotem zamowlenla jest dostawa zestawu serwerow modutowych dia potrzeb Sqdu Najwyzszego
obejmujqca:

1.1. 10 serwerow modutowych,

1.2. obudowQ serwerow modutowych (wraz z nlezb^dnyml komponentami),

1.3. prace montazowe I wdrozenlowe.

2. Szczegotowy opIs przedmlotu zamowlenla znajduje si? Zatqczniku nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowlqzany jest zreallzowac zamowlenle na zasadach I warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowlqcym Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

4. Wspolny Stownik Zamowleh CPV: 48820000-2.

5. Zamawlajqcy nIe dopuszcza mozllwosci sktadania ofert cz?sclowych.

6. Zamawlajgcy nIe dopuszcza mozllwokl sktadania ofert warlantowych.

7. Zamawlajqcy nIe przewlduje mozllwosci udzielenia zamowleh, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 I 7.

IV. Termin wykonania zamowlenla.

Zamawlajqcy wymaga reallzacjl zamowlenla w termlnle do 30 dni, llczqc od daty podplsania umowy.

V. WarunkI udzlatu w post?powanlu.

O udzlelenle zamowlenla mogq ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy nIe podlegaj? wykluczenlu.

Va. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawlajqcy przewlduje wykluczenle Wykonawcy:

1) w stosunku do ktorego otwarto llkwidacj?, w zatwierdzonym przez sqd uktadzle w post?powaniu
restrukturyzacyjnym jest przewldzlane zaspokojenle wierzyclell przez llkwidacj? jego majqtku lub s?d
zarz?dzlt llkwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnIa 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513,1830 11844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego
upadtosc ogtoszono, z wyj?tklem Wykonawcy, ktory po ogtoszenlu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowlenlem s?du, jezeli uktad nIe przewlduje zaspokojenia wierzyclell przez



likwidacjQ majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzit likwidacjQ jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadJosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166,1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w
szczegolnoki gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie wykonat
lub nienalezycie wykonat zamowienie, co Zamawiaj^cy jest w stanie wykazac za pomoc^ stosownycti
srodkow dowodowycti;

3) ktory, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczeSniejszq umow^ w sprawie zamowienia publicznego lub umow^ koncesji, zawartq z zamawiajqcym,
o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasqdzenia odszkodowania;

4) b^dgcego osobq fizycznq, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kar^ aresztu,
ograniczenia wolnosci lub kar^ grzywny nie nizszq niz 3000 ztotycti;

5) jezeli urz^dujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 4;

6) wobec ktorego wydano ostatecznq decyzj^ administracyjnq o naruszeniu obowiqzkow wynikajqcycti
z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tq decyzjq kar^ pieni^znq nie nizszq niz 3000 ztotych;

7) ktory naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co Zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownycti srodkow dowodowycti,
z wyjqtkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiqzqce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

VI. Wykaz oswiadczeh lub dokumentow, potwierdzajqcych spetnianie warunkow udziatu w post^powaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotqczyc aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym w Zatqczniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu b^dq stanowic wstQpne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w post^powaniu.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si^ o zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenie, o ktorym mowa w
ust. 1, sktada kazdy z Wykonawcow wspoinie ubiegajqcych si^ o zamowienie. Oswiadczenie to ma
potwierdzac spetnianie warunkow udziatu w post^powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w post^powaniu, brak podstaw
wykluczenia.

3. Zamawiajqcy zqda, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czQsci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nicti podstaw wykluczenia z udziatu
w post^powaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca, ktory powotuje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w Jakim powotuje si? na ich zasoby - warunkow
udziatu w post?powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa
w ust. 1.

5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzieh ztozenia
nast?pujqcych oswiadczeh lub dokumentow:

a) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

b) oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozyd
wraz z oswiadczeniem dokumenty b?dz informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym
Wykonawc? nie prowadz? do zaktocenia konkurencji w post?powaniu.



6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq
nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie zamowienia.

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie majq przepisy Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac zamawiajqcy od wykonawcy w
postQpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1., oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajqcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentow
niezb^dnych do przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia lub dokumenty sq niekompletne, zawierajq
bt^dy lub budzq wskazane przez Zamawiajqcego wqtpliwoki, Zamawiajqcy wezwie do Ich ztozenia,
uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta
Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie post^powania.

VII. Informacje o sposoble porozumiewanla sl^ Zamawlajqcego z WykonawcamI oraz przekazywania
oswiadczen I dokumentow, a takze wskazanle osob uprawnionych do porozumiewanla si^ z WykonawcamI.

1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajqcy oraz Wykonawcy mogq
przekazywac pisemnie, faksem lub drogq elektronicznq, za wyjqtkiem oferty, umowy oraz oswiadczen
I dokumentow wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dia ktorych dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego Wykonawca winien postugiwac si? numerem sprawy
okreslonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy pisemnie winny
bye sktadane na adres: Sqd Najwyzszy Biuro Informatyki, PI. Krasihskich 2/4/6,00-951 Warszawa.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy drogq
elektronicznq winny bye kierowane na adres: sni@sn.pl, a faksem na nr (22) S30 90 30.

5. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocq faksu lub w formie
elektronicznej wymagajq na zqdanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

7. Jezeli wniosek o wyjasnienie treki SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pozniej niz do kohca dnia,
w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert (tj. 17 maja 2018 roku), Zamawiajqcy udzieli wyjasnieh
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa powyzej,
lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiajqcy moze udzielic wyjasnieh albo pozostawic wniosek
bez rozpoznania. Zamawiajgcy zamiesci wyjasnienia na stronie internetowej, na ktorej udost?pniono
SIWZ.

8. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa
w ust. 7.

9. W przypadku rozbieznosci pomi?dzy tresci? niniejszej SIWZ, a tresci? udzielonych odpowiedzi,
jako obowi?zuj?c? nalezy przyj?c tresc pisma zawieraj?cego pozniejsze oswiadczenie Zamawiaj?cego.

10. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

11. Do porozumiewania si? z Wykonawcami, zarowno w kwestiach formalnych, jak i merytorycznych,
osob? uprawnion? przez Zamawiaj?cego jest Pan Maciej Paj?czkowski - Dyrektor Biura Informatyki w
S?dzie Najwyzszym.

Jednoczesnie Zamawiaj?cy informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalaj? na jakikolwiek inny kontakt -
zarowno z Zamawiaj?cym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si? z Wykonawcami - niz wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiaj?cy nie b?dzie reagowat na inne formy kontaktowania si?
z nim, w szczegolnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.



VIM. Wymagania dotyczqce wadium.

1. Wykonawca zobowiqzany jest wniesc wadium w wysokosci 15.850,00 PLN (slownie: pl^tnascle tysl^cy
osiemset pi^cdziesiqt ztotych);

2. Wadium moze bye wnlesione w:

1) pieniqdzu;

2) por^czeniach bankowych, iub por^czeniach spotdzieiczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowe], z tym,
ze por^czenie kasy Jest zawsze por^czeniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) pofQczeniach udzieianych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 iistopada 2000 r. o utworzeniu Poiskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz.
359).

3. Wadium w formie pieniqdza naiezy wniesc przelewem na konto 101130 1017 0020 0800 5120 0003,
z dopiskiem w tytuie przeiewu: „Wadlum w post^powaniu KPP iV-0413-35/18 na dostawQ zestawu
serwerowego dia Sqdu Najwyzszego".

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nast^puje z chwiiq uznania srodkow pieni^znych na rachunku
bankowym Zamawiajqcego, o ktorym mowa w ust. 3, przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Zamawiajqcy zaieca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieni^znej - dokument potwierdzajqcy dokonanie przeiewu wadium zostat zatqczony do oferty;

2) innej niz pieniqdz - oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treki gwarancji/por^czenia winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne zqdanie zgtoszone przez
Zamawiajqcego w terminie zwiqzania ofertq, zobowiqzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajqcemu petnej
kwoty wadium w okolicznokiach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium Iub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.

8. Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaiiczenia na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy okresia ustawa PZP.

IX. Termln zwiqzania ofertq.

1. Wykonawca b^dzie zwiqzany ofertq przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si^ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca moze przedtuzyc termin zwiqzania ofertq, na czas niezb^dny do zawarcia umowy,
samodzielnie Iub na wniosek Zamawiajqcego z tym, ze Zamawiajqcy moze tyiko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwiqzania ofertq, zwrocic si^ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq nie powoduje utraty wadium.
4. Przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczaine tyIko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu

waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwiqzania ofertq. Jezeli przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium Iub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierac nast^pujqce oswiadczenia i dokumenty:

1) wypetniony formularz ofertowy sporzqdzony z wykorzystaniem wzoru stanowiqcego Zatqcznik nr 2
do SIWZ, zawierajqcy w szczegolnosci: wskazanie oferowanego przedmiotu zamowienia, ceny
ofertowe netto i brutto za oferowany przedmiot zamowienia, zobowiqzanie dotyczqce terminu
realizacji zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci, oswiadczenie o okresie zwiqzania
ofertq oraz o akceptacji wszystkich postanowieri SiWZ i wzoru umowy bez zastrzezen, a takze
informacj^ ktorq cz^sc zamowienia Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy;



2) oswiadczenia wymienione w rozdziale VI. ust. 1-4 ninlejszej SiWZ;

3) specyflkacje technlczne oferowanego sprz^tu - dokumenty zawierajgce dane techniczne,
pozwalajqce na weryflkacjq spetniania wymagah postawlonych w opisle przedmlotu zamdwienia
oraz na ocen^ w zakresle postawlonych kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej;

4) Oswiadczenle producenta o spetnlenlu wymogu pochodzenia dostarczonego sprz^tu I
oprogramowania z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta.

5) Oswiadczenle producenta o dacie produkcji oraz wczesniejszym nieuzywanlu dostarczanych
urzqdzen

6) Kserokopia certyflkatu potwierdzajqcego, ze specjalista, ktory b^dzle wykonywat prace
konflguracyjne z oferowanym sprz^tem posiada nlezb^dnq wiedz^ do ich wykonania.

7) Kserokopia certyflkatu potwierdzajqcego, ze specjalista, ktory b^dzle wykonywat prace
konflguracyjne ze sprz^tem uzytkowanym przez Zamawiajqcego (w tym IBM SVC) posiada nlezb^dnq
wledz^ do wykonania prac konflguracyjnych.

8) oswiadczenle o przejQclu przez producenta zobowlqzah gwarancyjnych w przypadku zakonczenia
dzlatalnosci przez Wykonawc^.

2. Oferta musi bye naplsana w j^zyku polskim, na maszynle do pisania, wydrukowana lub Innq trwatq I
czyteinq technlkq oraz podplsana przez osob^(y) upowaznionq do reprezentowania Wykonawcy na
zewnqtrz I zaclqgania zobowiqzan w wysokosci odpowladajqcej cenle oferty.

3. W przypadku podplsania oferty oraz poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem kopll dokumentdw przez
osob^ niewymlenlonq w dokumencle rejestracyjnym (ewldencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dofqczyc stosowne petnomocnictwo w oryglnale lub kopll poswiadczonej notarlalnle.

4. Dokumenty sporzqdzone w j^zyku obcym sq sktadane wraz z tfumaczeniem na j^zyk polskl.

5. Wykonawca ma prawo ztozyc tyiko jednq oferty, zawlerajqcq jednq, jednoznacznie opisanq propozycj^.
Ztozenle wl^kszej llczby ofert spowoduje odrzucenle wszystklch ofert ztozonych przez danego
WykonawcQ.

6. Tresc ztozonej oferty musI odpowladac tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z przygotowanlem I ztozenlem oferty.

8. Zaieca sIq, aby kazda zaplsana strona oferty byta ponumerowana kolejnyml numerami, a cata oferta wraz
z zatqcznikami byta w trwaty sposob ze sobq potqczona (np. zblndowana lub zszyta unlemozliwiajqc jej
samolstnq dekompletacj^) oraz zawlerata spis tresci.

9. Poprawkl lub zmlany (rownlez przy uzyclu korektora) w ofercle, powlnny bye parafowane wtasnor^cznle
przez osob^ podplsujqcq oferty.

10. Ofert? nalezy ztozyc w zamknl?tej kopercle, w sledzlble Zamawlajqcego I oznakowac w nast?puj?cy
sposob:

S?d Najwyzszy

PI. Krasinskich 2/4/6,00-951 Warszawa

„Oferta w post?powaniu na dostaw? zestawu serwerowego dia Sqdu Najwyzszego
nr sprawy: KPP IV-0413-35/18"

Otworzyc na jawnym otwarciu ofert w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10:00"

I opatrzyc nazw? I doktadnym adresem Wykonawcy.

11. Zamawlajqcy Informuje, Iz zgodnle z art. 8 w zwiqzku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane
w post?powanlu o zamowlenle publlczne sq jawne I podlegajq udost?pnlenlu od chwill ich otwarcia,

z wyjqtklem Informacjl stanowlqcych tajemnic? przedsl?biorstwa w rozumleniu ustawy z dnia 16 kwletnia
1993 r. o zwalczanlu nieuczclwej konkurencjl (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.), jesll
Wykonawca w termlnle sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogq one bye udost?pnlane I jednoczesnle
wykazat, Iz zastrzezone Informacje stanowl? tajemnic? przedsl?blorstwa.

12. Zamawlajqcy zaieca, aby Informacje zastrzezone jako tajemnica przedsl?blorstwa byty przez Wykonawc?
ztozone w oddzlelnej wewn?trznej kopercle z oznakowanlem „tajemnlca przedsl?blorstwa" lub spl?te
(zszyte) oddzlelnle od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania,
ktore Informacje stanowl? tajemnic? przedsl?blorstwa oznaczac b?dzle, ze wszelkie oswiadczenia
I zaswiadczenia sktadane w trakcie ninlejszego post?powanla sq jawne bez zastrzezeri.



13. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji b^dzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac b^dzie zgodnie z uchwatq

Sqdu Najwyzszego z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiajqcy Informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w tryble art. 90

ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnlenia i/lub dowody stanowic b^dq tajemnicy przedsi^blorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy b^dzie przystugiwato prawo

zastrzezenia ich jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajgcy uzna

za skuteczne wytqcznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia jednoczesnie wykaze,
iz dane informacje stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa.

15. Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod

warunkiem, ze Zamawiajqcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztozone wg takich samych zasad,
jak sktadana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone
„ZMIANA" zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany
i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian zostanq dotqczone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac si? z post?powania poprzez

ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposob b^d? otwierane w pierwszej

kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci post?powania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie b?dq otwierane.

17. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniapia
warunkow udziatu w post?powaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN, Zamawiajqcy przyjmie sredni

kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszcz?cia post?powania.

18. Oferta, ktorej tresc nie b?dzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i wqtpliwosci dotyczqce tresci
zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasnic z Zamawlajqcym przed terminem sktadania ofert w trybie

przewidzianym w rozdziale VII ninlejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujq negocjacji warunkow
udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce I termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Ofert? nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiajqcego przy PI. Krasinskich 2/4/6 w Warszawie - pok. -1N12
Zespot Biura Podawczego do dnia 23 maja 2018 r., do godziny 9°° i zaadresowac zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujqce znaczenie dia oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do
Zamawiajqcego, a nie data jej wystania przesytk? pocztow? czy kuriersk?.

3. Oferta ztozona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrocona Wykonawcy zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego - pok. 3N10, w dniu 23 maja 2018 r., o godzinie 10°°.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert odczytane zostan? informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamiesci na stronie:

http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Zamowienia_publiczne.aspx

informacje dotyczqce:

a) kwoty, jak? zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obllczania ceny.

1. Wykonawca okresia cen? realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporz?dzonym wg wzoru stanowi?cego Zat?cznlk nr 2 do SIWZ ceny ofertowej netto i brutto za realizacj?
przedmlotu zamowienia.



2. Cena ofertowa brutto musi uwzglQdniac wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia,

zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Zamawiajqcy nfe przewiduje mozliwosci zmian ceny ofertowej brutto.

4. Ceny ofertowe muszq bye podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada
zaokrqglenia - ponizej 5 nalezy kohcowk^ pominqc, powyzej i rowne 5 nalezy zaokrqglic w gor^).

5. Ceny ofertowe winne bye wyrazone w zfotyeh polskieh (PLN).

6. Jezeli w post^powaniu ztozona b^dzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiaj^eego

obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, Zamawiajqey w eelu oeeny

takiej oferty doliezy do przedstawionej w niej eeny podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowiqzek

rozliezyc zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawea, sktadajqe oferty, jest zobligowany

poinformowac Zamawiajqeego, ze wybor jego oferty b^dzie prowadzic do powstania u Zamawiajqeego

obowiqzku podatkowego, wskazujqe nazw? (rodzaj) towaru, ktorego dostawa b^dzie prowadzic do jego

powstania oraz wskazujqe ieh wartosc bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy b^dzie sIq kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag

tych kryteriow 1 sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dotyezqeej zestawu serwerowego Zamawiajqey b^dzie kierowat si^

nast^pujqeymi kryteriami (w nawiasie waga kryterium - maksymalna liezba punktow jakq moze uzyskac

oferta w danym kryterium):

1.1. eena ofertowa (60 pkt),

1.2. okres gwaraneyjny w miesiqeaeti (20 pkt),

1.3. ezas dostawy (20 pkt).

Zamawiajqey udzieli zamowienia temu Wykonawey, ktory otrzymat najwi^kszq ilosc punktow,

wyliezonq wg wzoru:

gdzie:

P°'n = (€"'111^ / C°'n X 60 pkt) + (gW°'n/gW° max X 20 pkt) + (d^'min/d^'n X 20 pkt)

e°'n-eena rozpatrywanej oferty,
e°'min - najnizsza eena ze wszystkieh ztozonyeh ofert,
gw°'n-okres gwaraneyjny rozpatrywanej oferty, (gwaraneje dtuzsze niz 5-letnie [60 miesi^ezne] b^dq
oeeniane jak 5-letnie [60 miesi^eznej)

gW°^max~ najdtuzszy okres gwaraneyjny ze wszystkieh ztozonyeh ofert,
d°'n-deklarowany ezas dostawy w rozpatrywanej ofereie (eatkowita liezba dni wi^ksza od zera),
d°'min- najkrotszy deklarowany ezas dostawy zestawu serwerowego ze wszystkieh ztozonyeh ofert
(eatkowita liezba dni wi^ksza od zera).

2. Punktaeja przyznawana ofertom w poszezegolnyeh kryteriaeh b^dzie liezona z doktadnoseiq do dwoeh

miejse po przeeinku. Najwyzsza liezba punktow wyznaezy najkorzystniejszq oferty.

3. Zamawiajqey udzieli zamowienia Wykonawey, ktorego oferta odpowiadac b^dzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oeeniona jako najkorzystniejsza w opareiu

0 podane kryteria wyboru.

4. Jezeli nie b^dzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglQdu na to, ze dwie lub wi^eej

ofert uzyskajq takq samq liezb^ punktow, Zamawiajqey sposrod tyeh ofert dokona wyboru oferty z nizszq

eenq (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

5. Zamawiajqey nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukeji elektronieznej.

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny bye dopetnlone po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. W przypadku jakiehkolwiek wqtpliwosei Zamawiajqey zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej zgodnosei
oferowanyeh produktow z wymogami niniejszej SIWZ. W tym eelu Wykonawea na kazde wezwanie
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Zamawiajqcego dostarczy do siedziby Zamawiajqcego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania,

egzemplarz wskazanego przedmiotu zamowienia. W odniesieniu do oprogramowania mogq zostac

dostarczone licencje tymczasowe, w petni zgodne z oferowanymi. Jednoczesnie Zamawiajqcy zastrzega

sobie mozliwosc odwotania si? do oflcjalnych, publicznie dost?pnych stron internetowych producenta

weryflkowanego przedmiotu oferty.

Nieprzedtozenie oferowanych produktow do przetestowania w ww. terminie zostanle potraktowane, jako

negatywny wynik sprawdzenia, skutkujqcy odrzucenlem oferty.

Po wykonaniu testow, dostarczone do testow egzempiarze sprz?tu b?d? zwrdcone Wykonawcy.

2. Osoby reprezentujqce Wykonawc? przy podplsywanlu umowy powlnny posladac ze sobq dokumenty

potwierdzajgce Ich umocowanle do podplsania umowy, o lie umocowanle to nie b?dzle wynlkac

z dokumentdw zatqczonych do oferty.

3. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspolnle ubiegajqcych si? o udzlelenle

zamowienia Zamawiajqcy moze zqdac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujqcej

wspotprac? tych Wykonawcow. Umowa taka winna okreslac strony umowy, eel dziatania, sposob

wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarnq odpowiedzialnosc

za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego okres realizacji

przedmiotu zamowienia, gwarancji i r?kojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum

przez ktoregokolwiek z jego cztonkow do czasu wykonania zamowienia.

4. W wyniku post?powania zostanle zawarta umowa zgodna ze wzorem Zamawiajqcego.

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaj? negocjacjom.

6. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostafa wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si? od

zawarcia umowy, Zamawiajqcy b?dzie mogt wybrac ofert? najkorzystniejsz? sposrod pozostafych ofert,

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodz? przesfanki, o ktorych mowa

w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVI. fstotne dia stron postanowienia, ktore zostan? wprowadzone do treici zawieranej umowy

w sprawie zamowienia publicznego, ogdine warunki umowy albo wzor umowy, jezeli Zamawiajqcy wymaga

od Wykonawcy, aby zawart z nim umow? w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach.

Wzor umowy, stanowi Zat?cznik nr 4 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow

ustawy PZP przystuguj? srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dIa post?powah
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguj? rowniez organizacjom
wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

DYREKTOR
li^ra Infornia/^ki

:/ ^ajqcz/iowski

/

vy



Zatqcznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawu serwerow modutowych dia potrzeb Sqdu Najwyzszego

obejmujqca 10 serwerow modutowych wraz z obudowq i z niezb^dnymi komponentami oraz prace

montazowe i wdrozeniowe.

2. Wymagania ogolne:

2.1. Catosc dostarczonego sprz^tu i oprogramowania musi pochodzic z autoryzowanego kanatu sprzedazy

producenta. Do oferty Wykonawca jest zobowiqzany dotqczyc oswiadczenie producenta o spetnieniu

tego wymogu.

Kazde z dostarczonych urzqdzeri musi bye nowe (wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed

dostawq) i nieuzywane. Do oferty Wykonawca jest zobowiqzany dotqczyc oswiadczenie producenta o

spetnieniu tego wymogu.

Wszystkie oferowane urzqdzenia muszq bye wyprodukowane zgodnie z normq jakosci ISO 9001:2000

lub normq rownowaznq.

Urzqdzenia i ich komponenty muszq bye oznakowane przez producentow w taki sposob, aby moziiwa

byta identyfikacja zarowno produktu, jak i producenta.

Do kazdego urzqdzenia musi bye dostarczony komplet standardowej dokumentacji dia uzytkownika w

formie papierowej lub elektronicznej.

Wszystkie urzqdzenia muszq posiadac oznakowanie CE.

Wszystkie urzqdzenia muszq wspotpracowac z sieciq energetycznq o parametrach 230 V ± 10%, 50 Hz.

Wymagane jest, aby dostarczony sprz^t posiadat pojedynczy punkt wsparcia technicznego u

producenta.

3. Wymagania dotyczqce obudowy serwerow modutowych;

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Lp. Nazwa elementu,

parametru lub cechy

Opis wymagari

1 Typ obudowy Przystosowana do montazu w szafie RACK 19"

2 Wysokosc obudowy Maksymalnie lOU

3 Liczba montowanych

serwerow

Minimum 7 serwerow zawierajqcych 4 uktady procesorowe (socket) lub

minimum 14 serwerow zawierajqcych 2 uktady procesorowe (socket)

umieszczonych w ramach jednej obudowy kasetowej.

Wymagana jest przy tym mozliwosc instaiacji jednoczesnie serwerow

4-socketowych jak i 2-socketowych w ramach jednej obudowy (chassis).

4 Rodzaj obstugiwanych

serwerow

Mozliwosc umieszczania w ramach jednej obudowy serwerow zarowno z

procesorami w architekturze x86_64, jak i w architekturze RiSC/EPiC. Jesli

pojedyncza obudowa nie pozwaia na „mieszanq" konfiguracj^, to dostawca

rozwiqzania powinien w ofercie uwzgl^dnic kolejnq obudowy o takich

samych parametrach komunikacyjnych przy zachowaniu sumy wysokosci

obu obudow nie przekraczajqcej lOU.

5 Sposob

agregacji/wyprowadzeh
sygnatow LAN

Siec LAN w obudowie powinna spetniac warunek redundancji (min. 2

przetqczniki LAN).

Przetqczniki te muszq miec mozliwosc obstuzenia co najmniej 64 potqczeh

10 Gb Ethernet w warstwie 2/3

bez koniecznosci wymiany urzqdzenia.

Urzqdzenia muszq umozliwic wyprowadzenie sygnatu

ze wszystkich fizycznych portow Ethernet w kazdym serwerze

dostarczanym wraz z obudowq.

Porty wewn^trzne (co najmniej aktywnych portow):

- 28 wewn^trzne porty full-duplex 10 GbE,

- 2 wewn^trzne porty full-duplex 1 GbE podtqczone do modutu zarzqdzania
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blade.

Porty zewn^trzne (co najmniej aktywnych portow):
-10 portow 10 GbE,

- 2 porty 40 GbE,

- port szeregowy RS-232 do skonfigurowania modutu przetqcznika.

Wymagane wsparcie dia VLAN:

• minimum 4000 VLAN-6w w jednym przetqczniku,

• wsparcie standardu 802.1Q-tagowanle na wszystklch portach
przetqcznikow,

• wsparcie dia prywatnych sied VLAN.

Wymagania bezpieczeristwa:

• wsparcie ACLs - Access Control Lists tworzonych na podstawie VLAN,

MAC i IP,

• wsparcie protokotu autentykacji 802.Ix na poziomie portow,
• wsparcie dia wielu kont dost^powych do zarzgdzania przetqcznikami
(osobne loginy i hasta),

• wsparcie dia autentykacji i autoryzacji protokotow Radius, TACACS+ i

LDAP,

• wsparcie szyfrowania w standardzie NIST 800-13lA,

• wsparcie dia mozllwosci wyboru protokotu szyfrowania,

• wsparcie dia modyfikacji list kontroli dost^pu czyll ACL IPv6.

Wymagane funkcjonalnosci z obszaru QoS;

• wsparcie dia standardu IEEE 802.Ip, IPToS/DSCP, klasyfikacji ruchu
sleciowego i Jego przetwarzania oparte na ACL (MAC/IP adres zrodtowy i
docelowy, VLANs),

• mozliwosc ksztattowania ruchu sleciowego w oparciu o zdefiniowane
polityki,

• mozliwosc tworzenia kolejek priorytetu WRR - Weighted Round Robin dia
kazdego portu przetqcznikow dia przetworzenia upowaznionego ruchu.

Wymagane funkcjonalnosci protokotu IP v4 warstwy 3:

• zarzqdzanie przetqcznikiem,

• przekierowanie ruchu IP,

• filtrowanie ruchu na podstawie ACL, mozliwosc stosowania co najmniej
800 access list,

• wsprarcie dia VRRP - virtual router redundancy protocol,
• wsparcie co najmniej 100 statycznych przekierowah ruchu sleciowego,
• wsparcie dia protokotow rutowania (RIP vl, RIP v2, OSPF v2, BGP-4);
mozliwosc dokonania co najmniej 2000 wpisow do tabeli routingu,
• wsparcie dia protokotu DHCP,

• wsparcie dia protokotu IGMP,

• wsparcie dia protokotu PIM - Protocol Independent Multicast w

standardzie (PIM-SM) i (PIM-DM).

Wymagane funkcjonalnosci protokotu IP v6 warstwy 3:

• zarzqdzanie IPv6,

• przekierowanie ruchu IPv6,

• mozliwosc stosowania co najmniej 100 statycznych przekierowah,
• wsparcie dia protokotu OSPF v3,

• wsparcie dia filtrowania IPv6 na podstawie ACL,
• wsparcie dia protokotu OpenFlow dia interfejsu zarzqdzania - Virtual
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station Interface Data Base (VSIDB),

• wsparcie dia protokotu OpenFlow 1.0 11.3.1 oraz hybrydowego trybu

pracy.

Wymagania w zakresie wirtualizacjl:

• wirtualne karty sleclowe - NICs

wsparcie dIa ruchu Ethernet, iSCSI, lub FCoE na karcie sieciowej

(vNiC),

• unified fabric ports (UFPs)

wsparcie dIa ruchu Ethernet lub FCoE,

wsparcie co najmniej 200 VLANow na porcie wirtualnym,
integracja z metodq wykrywania awarii L2 failover.

• wsparcie dia tqczenia grup wirtualnych (vLAGs),

• wsparcie dia wirtualizatora VMware,

• wsparcie dia standardu EVB 802.1Qbg,

• wsparcie dia partycjonowania przefqcznikow (SPAR).

Sposob

agregacji/wyprowadzeri
sygnafow Fibre Channel

Zasilanie i chtodzenie

Siec SAN w obudowie powinna spetniac warunek redundancji (min. 2

przetqczniki SAN).

Kazdy przefqcznik powinien posiadac co najmniej aktywnych portow:

porty wewn^trzne

• 14 portow petno-dupleksowych 16 Gb FC

porty zewn^trzne

• 6 portow petno-dupleksowych 16 Gb FC,

• porty mogq dziatac, jako F-porty lub E-porty.

Urzqdzenia muszq zapewniac wyprowadzenia sygnatu ze wszystkich portow
FC w kazdym serwerze.

Przetqczniki muszq zapewniac funkcjonalnosc NPIV oraz Full Fabric.

Co najmniej 4 porty zewn^trzne na obudow^ obsadzone modutami SFP o

przepustowosci nie mniejszej niz 8Gb FC oraz co najmniej 2 porty
zewn^trze obsadzone modutami o przepustowosci nie mniejszej niz 16Gb
FC.

Urzqdzenia SAN agregujqce ruch z kazdej obudowy powinny miec
mozliwosc rozbudowy do min. 48 portow bez koniecznosci wymiany
urzqdzenia.

W przypadku braku wsparcia dia technologii 16Gb FC oraz funkcjonalnosci
rozbudowy w switchach montowanych w obudowie dopuszcza si^
zastosowanie dodatkowych switchy zewn^trznych przy zachowaniu petnej
redundancji - tj. min. 2 switche montowane w obudowie wyprowadzajqce
wszystkie porty FC z kazdego dostarczonego z obudowq serwera i 2
zewn^trzne switche spetniajqce wymog rozbudowy do min. 48 portow i
wsparcia dia technologii 16Gb FC.

System zasilania/chtodzenia o konstrukcji modularnej z mozliwosciq
doktadania i wymiany modutow na gorqco (hot-swap).

System musi bye w petni redundantny - awaria jakiegokolwiek modutu nie
moze spowodowac przerwy w pracy zestawu serwerow.

System musi bye w petni obsadzony najmocniejszymi dost^pnymi dia
danego produktu modutami zasilania

i chtodzenia, by w przypadku koniecznosci rozbudowy srodowiska o nowe
serwery nie trzeba byto rozbudowywac systemu zasilania/chtodzenia.
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a Zarzqdzanie Co najmniej 2 moduty zarzqdzania w ramach obudowy w celu zapewnienia

niezawodnosci podsystemu zarzqdzania. W danym momencie musi bye
niezalezny, rownolegty dost^p do konsol tekstowych i graficznych
wszystkich serwerow w ramach infrastruktury. System zarzqdzania musi

prezentowac graficznq wIzualizacjQ statusow poszczegolnych
komponentow.

c Gwarancja Co najmniej 36-miesiQczna gwarancja producenta w trybie naprawy na
miejscu u klienta (on-site) oraz w trybie 7/24 z gwarantowanym czasem
naprawy 24 godziny.

4. Wymagania dotyczqce serwerow modutowych:

Lp. Nazwa elementu,

parametru lub cechy

Opis wymagari

1. Procesor Architektura x86, wynik wydajnosci procesora w uktadzie

dwuprocesorowym w oferowanym serwerze powinien przekraczac 942
punkty w testach SPECint2006 Rate Result publikowanych przez SPEC.org
(www.spec.org). Wydruk ze strony nalezy dotqczyc do oferty.

2. PamiQC cache Co najmniej 13 MB pami^ci cache/procesor.
3. Liczba

procesorow/rdzeni
tqczna ilosc procesorow nie moze bye mniejsza niz 2.
Wypetnione majq bye wszystkie sloty procesorowe.

4. Pami^c RAM Serwer powinien bye wyposazony w min. 256 GB pami^ci RAM TruDDR4
2666 MHz mozliwosciq rozbudowy do min. 1536 GB RAM.

5. Dyski twarde System bezdyskowy. Wymagana mozliwosc instalacji co najmniej 2 dyskow
wewn^trznych flash SSD 32GB SATA 6Gbps. Wymagany jest kontroler RAID
na ptycie gtownej, z mozliwosciq konfiguracji RAID 1.

6. Porty USB Serwer musi posiadac mozliwosc uruchomienia wirtualizatora VMware,
ktory posiada Zamawiajqcy, z modutu pami^ci flash podtqczanej do serwera
poprzez wewn^trzny port USB.

7. PamiQC FLASH Serwer powinien bye wyposazony w min. 2x32GB pami^ci FLASH do
uruchomienia wirtualizatora VMware, ktory posiada Zamawiajqcy, o
cechach:

- Hypervisor support,

- RAID i non-RAID drive support.

8. Interfejs PC Co najmniej 2 fizyczne porty Fibre Channel.

Zainstalowane w serwerze porty muszq zapewniac sumarycznq
przepustowosc na zainstalowanych kartach FC min. 32Gb.

9. Interfejsy sieciowe Co najmniej 4 porty sieciowe 10 GbE z cechami:

- wsparcie dia wielu interfejsdw wirtualnych virtual NIC (vNIC),
- mozliwosc rozbudowy o funkcjonalnosc iSCSi oraz FCoE bez koniecznosci

wymiany elementow.

10. Wspierane systemy

operacyjne

Co najmniej: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE
Linux Enterprise Server, VMware ESX 6.5, VMware ESXi 6.5

11. Zarzqdzanie Serwer musi zawierac zintegrowany modut zarzqdzania (procesor
serwisowy), ktory tqczy siQ z modufem zarzqdzania w obudowie kasetowej
(chassis). Potqczenie takie musi umozliwiac zaawansowane funkcje kontroli,
monitorowania oraz funkcje ostrzegania przed awariq. Wystqpienie bf^dow
musi bye rejestrowane w dzienniku zdarzen, a administrator powiadamiany
0 problemie. Mozliwosc zdalnego dost^pu do serwera poprzez protokoty
(co najmniej): intelligent Platform Management Interface (IPMI) Version
2.0, Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 3, Common
Information Model (CIM). Mozliwosc mapowania nap^du CD/DVD/FDD/USB
1 obrazow ISO.

12. Zasilanie serwera Doprowadzone do serwera dwiema niezaleznymi drogami poprzez dwa
niezalezne ztqcza w serwerze - brak pojedynczego punktu awarii.
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13. Gwarancja Co najmniej 36 miesi?cy serwisu realizowanego w trybie naprawy na

miejscu u klienta (on-site) przez autoryzowany serwis producenta sprz?tu.

14. Kompatybilnosc Serwery muszq wspotpracowac (mogq bye wymiennie przenoszone) z inn?

obudow? modutow? uzytkowan? przez Zamawiaj?cego - Flex System

Enterprise Chassis - Part Number 8721ALG Lenovo

5. W ramach dostawy wymagane jest wykonanie instalacji i konfiguracji obejmujqcych:
5.1. instalacja zestawu serwerowego w szafie montazowej,

5.2. podtqczenie zestawu do zasilaczy awaryjnych,

5.3. instalacja 1 konflguracja oprogramowania zarzqdzajqcego, w tym wirtuallzacja I/O,

5.4. instalacja I konflguracja przetqcznikow SAN - przytqczenie serwerow do zwirtualizowanych zasobow
dyskowych w srodowisku Zamawiajqcego (IBM SVC),

5.5. instalacja i konflguracja przetqcznikow ethernet do srodowiska sieciowego Zamawiajqcego,
5.6. instalacja I konflguracja systemow operacyjnych na serwerach zgodnie ze srodowiskiem

Zamawiajqcego - bootowanie systemow z pami^ci FLASH.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6. Pozostate wymagania i informacje niezb^dne do ztozenia oferty.
6.1. Oferta musi uwzglQdniac elementy niezb^dne do zamocowania i podtqczenia (okablowanie)

oferowanego sprz^tu w srodowisku informatycznym Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy wymaga, aby do oferty zatqczona zostata kserokopia certyfikatu potwierdzajqcego, ze
specjalista, ktory b^dzie wykonywaf prace konfiguracyjne z oferowanym sprz^tem posiada niezb^dnq
wiedz^ do ich wykonania.

Zamawiajqcy wymaga, aby do oferty zafqczona zostata kserokopia certyfikatu potwierdzajqcego, ze
specjalista, ktory b^dzie wykonywaf prace konfiguracyjne ze sprz^tem uzytkowanym przez
Zamawiaj^cego (w tym IBM SVC) posiada niezb^dnq wiedz^ do wykonania prac konfigurujqcych -
wymagane jest posiadanie tytutu „IBM System x Technical Principles V8" lub wyzszego.

Oferowany sprz^t musI bye na likie kompatybilnosci IBM SVC v.7.x oraz VMware ESX 6.5.
Oferowany sprz^t musi bye na liscle kompatybilnosci uzytkowanego przez Zamawiajqcego
oprogramowania „Lenovo XCIarity Administrator" lub musI bye do oferty dotqczone inne

oprogramowanie, wraz z niezb^dnyml licencjami, ktore b^dzie spetniato analogiczne funkcje
monitorujqce oferowany sprz^t oraz posiadane przez Zamawlajqcego serwery modutowe Lenovo IBM
Flex System z240 MS typ 9532G2G wraz z obudowq i jej zawartosciq (co najmniej switche LAN i SAN
wymienione w punkcie 6.6).

Oferowany sprz^t musi bye wtqczony w srodowisko informatyczne Zamawiajqcego, w sktad ktorego
wchodzq:

serwery modutowe IBM Flex System x240 MS typ 9532G2G (z kartami: IBM Flex System
CN4054R 10Gb Virtual Fabric Adapter, Part Number 00MN788 i IBM Flex System FC3052 2-port
8Gb FC, Part Number 00MN787),

2 karty I/O z obudowy serwerow modutowych - Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb
Scalable Switch, Part Number 00MY056,

-  2 przetqczniki SAN z obudowy serwerow modutowych - Lenovo Flex System FC3171 8Gb SAN

Pass-thru, Part Number 44T1357,

-  2 nody IBM SAN Volume Controller model 2145-CG8,

-  4 przetqczniki SAN - IBM System Networking SAN24B-5 Part Number 2498-X24

-  2 macierze dyskowe IBM Storwize V7000 Part Number 2076-124,

-  2 macierze dyskowe IBM Storwize V7000 Part Number 2076-624,

-  1 macierz dyskowa IBM DS4700 Part Number 21753-06,

-  1 macierz dyskowa IBM DS4700 Part Number 24287-00.

6.6.

7. Pozostate warunki serwisu i gwarancji sprz^tu wymlenionego w pkt. 1:

7.1. Okres gwarancji nie moze bye krotszy niz 36 miesiQcy.

7.1.1. Gwarancja oferowana na czas dtuzszy niz 60 miesi^cy b^dzie liczona w punktacji oferty jak
gwarancja 60 miesi^czna.

7.2. Bieg gwarancji rozpocznie si? z dniem protokolarnego odbioru wykonanego zamowienia.

7.3. Gwarancja ma bye swiadczona w trybie 7 dni x 24 godziny.
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7.4. Gwarantowana naprawa (usuni^cie awarii) w czasie 24 godzin od zgtoszenia awarii.
7.5. Jesli naprawa nie b^dzie mozliwa w tym terminie (pkt 7.4), to dostarczony zostanie sprz^t zast^pczy o

identycznych lub lepszych parametrach.

7.6. Wszelkie naprawy lub wymiany muszq odbywac sIq w sledzible Zamawiajqcego.
7.7. PamlQci FLASH, na ktorych zainstalowany jest system operacyjny, w przypadku awarii pozostajq u

Zamawlajqcego, a naprawa polega na dostarczenlu nowych pami^cl o taklch samych lub lepszych
parametrach.

7.8. Zawierana umowa b^dzie przewidywac kary umowne w wysokosci 100 zt za kazdq godzin^ opoznienia
usunlQcIa awarii.
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Zatqcznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

ul.

00-000

W post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych na dostaw^ zestawu serwerowego

dia Sqdu Najwyzszego.

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujqca ofert^:..

Wykonawca/Wykonawcy:

Ad res:.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajqcym:

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywac korespondencj^ zwiqzanq z niniejszym postQpowaniem:

faks

e-mail

Adres do korespondencji (jezeli Inny niz adres siedzlby):.

B. oferowanyprzedmiotzam6wienia:

10 serwerow modutowych

Producent

Model

Obudowa serwerow modutowych

Producent

Model

Przetqczniki LAN

Producent Model ; llosc .

Przetqcznikl SAN

Producent

I Inne komponenty wymagane w SIWZ

Model ; llosc .

Gwarancja na cafosc wraz z przytqczenlem mlesl^cy

tqczna cena obejmujqca prace montazowe I wdrozenlowe wynosi (netto),

(stownle zt:

,zt

.)

tqczna cena obejmujqca prace montazowe 1 wdrozenlowe wynosi (brutto) zt

(stownle zt: )
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C. O^WIADCZENIA:

1) zamowienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;

2) w cenie naszej oferty zostaty uwzgl^dnione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

3) zapoznalismy si? ze Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy

do nich zastrzezeri oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

4) uwazamy siQ za zwiqzanych niniejszq ofertq przez okres 30 dni liczqc od dnia otwarcia ofert;

5) akceptujemy, iz zaptata za zrealizowanie zamowienia nastqpi na zasadach opisanych we wzorze umowy
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego prawidtowo wystawionej faktury;

6) wadium w wysokosci PLN (stownie: ziotych), zostato
wniesione w dniu , w formie: ;

7) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniqdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy PZP, na
nast^pujqcy rachunek: ;

"51 ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAM6wIENIA;
1) zobowiqzujemy si^ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego;

2) zobowiqzujemy si^ do dostarczenia przedmiotu zamowienia w terminie 30 dni liczqc od daty podpisania
umowy;

3) osobq upowaznionq do kontaktow z Zamawiajqcym w sprawach dotyczqcych realizacji umowy jest

e-mail: tel./faks:

E. PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyc ponizsze cz^sci zamowienia (jezeli jest to wiadome, nalezy podac

rowniez dane proponowanych podwykonawcow)

1)

2)

3)

F. ZatqcznikI do formularza oferty:

Integrainq czqsc oferty stanowiq nastqpujqce dokumenty:

1) Oswiadczenie producenta o spetnieniu wymogu pochodzenia dostarczonego sprzqtu i oprogramowania z

autoryzowanego kanafu sprzedazy producenta.

2) Oswiadczenie producenta o dacie produkcji oraz wczesniejszym nieuzywaniu dostarczanych urzqdzen

3) Kserokopia certyfikatu potwierdzajqcego, ze specjalista, ktory bqdzie wykonywaf prace konfiguracyjne z
oferowanym sprzqtem posiada niezbqdnq wiedzq do ich wykonania.

4) Kserokopia certyfikatu potwierdzajqcego, ze specjalista, ktory bqdzie wykonywaf prace konfiguracyjne ze
sprzqtem uzytkowanym przez Zamawiajqcego (w tym IBM SVC) posiada niezbqdnq wiedzq do wykonania

prac konfiguracyjnych.

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Oferta zostafa ztozona na kolejno ponumerowanych stronach.

pieczqc Wykonawcy

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

O^WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEtNIENiA WARUNK6w UDZIAtU W
POST^POWANIU

Przyst^pujqc do postQpowania na.

dziatajqc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwQ i adres Wykonawcy)

Oswiadczam, ze na dzieti sktadania ofert nie podlegam wykluczeniu z post^powania i spetniam warunki
udziatu w post^powaniu.

W przedmiotowym postQpowaniu Zamawiajqcy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

1. wykonawcy, ktory nie wykazat spetnlania warunkow udziatu w post^powaniu iub nie zostat zaproszony
do negocjacji Iub ztozenia ofert wst^pnycti albo ofert, iub nie wykazat braku podstaw wykiuczenia;

2. wykonawcQ b^dqcego osobq fizyczn^, ktorego prawomocnie skazano za przest^pstwo;

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
iub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn. zm.)
iub art. 46 Iub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o ctiarakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 Iub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkacti powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3. wykonawcy, jezeli urz^dujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego Iub nadzorczego, wspolnika spotki w
spotce jawnej Iub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej Iub komandytowo-
akcyjnej Iub prokurenta prawomocnie skazano za przestQpstwo, o ktorym mowa w pkt 2;

4. wykonawcy, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sqdu iub ostatecznq decyzj^ administracyjnq o
zaieganiu z uiszczeniem podatkow, optat Iub sktadek na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne, ctiyba ze
wykonawca dokonat ptatnoki naleznych podatkow, optat Iub sktadek na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne wraz z odsetkami Iub grzywnami Iub zawart wiqzqce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

5. wykonawcy, ktory w wyniku zamierzonego dziatania Iub razqcego niedbalstwa wprowadzlt
zamawiajqcego w btqd przy przedstawieniu informacji, ze nie podiega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatu w post^powaniu Iub kryteria selekcji, Iub ktory zatait te informacje Iub nie jest w stanie
przedstawid wymaganycti dokumentow;

6. wykonawcy, ktory w wyniku lekkomysinosci Iub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajqce w
btqd zamawiajqcego, mogqce miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajqcego w
post^powaniu o udzielenie zamowienia;

7. wykonawcy, ktory bezprawnie wptywat Iub probowat wptynqc na czynnosci zamawiajqcego Iub pozyskad
informacje poufne, mogqce dac mu przewag^ w post^powaniu o udzielenie zamowienia;

8. wykonawcy, ktory brat udziat w przygotowaniu post^powania o udzielenie zamowienia Iub ktorego
pracownik, a takze osoba wykonujqca pracQ na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej Iub innej
umowy o swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postQpowania, chyba ze spowodowane
tym zaktocenie konkurencji moze bye wyeiiminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatu w post^powaniu;

9. wykonawcy, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majqce na celu zaktdcenie konkurencji
mi^dzy wykonawcami w post^powaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiajqcy jest w stanie wykaza£
za pomocq stosownycti srodkow dowodowych;

10. wykonawcy b^dqcego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzekt zakaz ubiegania si^ o
zamowienia pubiiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoici
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212,1844 i 1855 oraz
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z 2016 r. poz. 437);

11. wykonawc^, wobec ktorego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania siq o

zamowienia publiczne;

12. wykonawcow, ktorzy nalezqc do tej same) grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli odr^bne oferty,

oferty cz^sciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu, chyba ze wykazq, ze istniejqce

mi^dzy nimi powi^zania nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postQpowanlu o udzlelenle

zamowienia.

Ponadto zamawiajqcy przewiduje mozliwosc wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

1) w stosunku do ktorego otwarto iikwidacj^, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w post^powaniu

restrukturyzacyjnym Jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj^ Jego majqtku iub sqd

zarzqdzit likwidacjQ jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) iub
ktorego upadtosd ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidacj^ majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzit iikwidacj^ jego majqtku w trybie

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 iutego 2003 r. - Prawo upadtokiowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,

1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosd, w

szczegoinosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie wykonat

lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych

^rodkow dowodowych;

4) ktory, z przyczyn iezqcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniejszq umow^ w sprawie zamowienia publicznego iub umowQ koncesji, zawartq z

zamawiajqcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwiqzania umowy iub
zasqdzenia odszkodowania;

5) b^dgcego osobq fizycznq, ktdrego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kar^
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kar^ grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

6) jezeli urzQdujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspdinika sp6tki w sp6tce
jawnej iub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej iub komandytowo-akcyjnej

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

7) wobec ktorego wydano ostatecznq decyzj^ administracyjnq o naruszeniu obowiqzkow wynikajqcych z
przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska iub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli

wymierzono tq decyzjq kar^ pieni^zn^ nie nizszq niz 3000 ztotych;

8) ktory naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
iub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych srodkow dowodowych, z
wyjqtkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci

naieznych podatkow, optat iub sktadek na ubezpieczenia spoteczne iub zdrowotne wraz z odsetkami
iub grzywnami lub zawart wiqzqce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.
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Informacja w zwiqzku z poleganiem na zasobach innych podmiotow

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postQpowaniu, okreslonych przez
zamawiajqcego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach nast^puj^cego/ych podmiotu/6w:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dia wskazanego podmiotu)

Oswiadczenie dotyczqce podmiotu, na ktorego zasoby powotuje sIq wykonawca

Oswiadczam, ze w stosunku do nast^pujqcego/ych podmiotu/tdw, na ktdrego/ych zasoby
powotujQ siQ w niniejszym postQpowaniu, tj.: (podac petnq nazwq/firmq,
adres, a takze w zaieznosci od podmiotu: NiP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzq podstawy wykluczenia z
postQpowania o udzielenie zamdwienia

Oswiadczenie dotyczqce podwykonawcy nieb^dqcego podmiotem, na ktorego zasoby powotuje si^ wykonawca

Oswiadczam, ze w stosunku do nast^pujgcego/ych podmiotu/tow, b^dqcego/ych podwykonawcq/ami:
(podac pefnq nazwq/firmq, adres, a takze w zaieznosci od

podmiotu: NiP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post^powania o udzielenie

zamdwienia.

pieczQC Wykonawcy data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zat^cznik nr 4 do SIWZ

Umowa

na dostaw^ zestawu serwerowego

zawarta w dniu rcku w Warszawie przez:

Strony Umowy

ZAMAWIAJACY

nazwa: S^d Najwyzszy

adres: PI. Krasinskich 2/4/6

00-951 Warszawa

ktory reprezentujq:

Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego

Gfowny Ksi^gowy Sqdu Najwyzszego, Dyrektor Biura

Finansowego

WVKONAWCA

nazwa:

adres: ul.

ktorq reprezentuje:

(NIP: REGON: wpis ujawniony w Centrainej Ewidencji i Informacji o Dziafalnosci
Gospodarczej ze statusem „aktywny" z dnia zawarcia niniejszej umowy, dziatajqcy we
wfasnym imieniu i na wtasny rachunek)*

(NIP: REGON: wpis ujawniony w Rejestrze Przedsi^biorcow w Krajowym Rejestrze

S^dowym pod numerem KRS ...)*

W rezuitacie dokonania wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego - zostata
zawarta umowa o ponizszej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamowienia polegaj^cego na dostawie fabrycznie

nowych:

1.1. 10 serwerow modulowych ,*

1.2. Jednej obudowy dla dostarczanych serwerow modulowych ,*

2. W ramach dostawy zostan^ wykonane nastQpujqce prace montazowe i wdrozeniowe:

2.1. instalacja zestawu serwerowego w szafie montazowej,

2.2. podt^czenie zestawu do zasiiaczy awaryjnych,
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2.3. instalacja i konfiguracja oprogramowania zarz^dzaj^cego, w tym wirtualizacja I/O,

2.4. instalacja i konfiguracja przet^cznikow SAN - przyt^czenie serwerow do zwirtuaiizowanych
zasobow dyskowych w srodowisku Zamawiaj^cego (SVC),

2.5. instalacja i konfiguracja przet^cznikow ethernet do srodowiska sieciowego Zamawiaj^cego,

2.6. instalacja i konfiguracja systemow operacyjnych na serwerach zgodnie ze srodowiskiem

Zamawiaj^cego - bootowanie systemow z pami^ci FLASH.

2.7. sporz^dzenie dokumentacji powykonawczej.

Szczegdtowa specyfikacja urz^dzeh zawarta jest w ofercie Wykonawcy, ztozonej w dniu ... br. w
post^powaniu o zamowienie publiczne na dostaw^ zestawu serwerowego dia Sqdu
Najwyzszego, stanowi^cej Zat^cznik nr 3 do umowy.

§2

Termin wykonania

Wykonawca zobowi^zuje si^ do dostarczenia przedmiotu umowy w ci^gu .(max 30) dni od
podpisania umowy.

§3

Warunki realizacji

Odbidr zamowienia nast^pi protokolarnie przez pracownika Biura Informatyki upowaznionego
przez Dyrektora Biura informatyki w S^dzie Najwyzszym, po dostarczeniu przedmiotu umowy do
siedziby S^du Najwyzszego: Warszawa, PI. Krasinskich 2/4/6.

2. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 2
Zamawiaj^cy moze naliczyc kary umowne w wysokosci 1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
opoznienia, nie wi^cej jednak niz 10% wartosci umowy brutto, z wyj^tkiem sytuacji, gdy
opoznienie jest nast^pstwem okolicznosci, za ktore winq ponosi Zamawiaj^cy.

3. Gdy opoznienie w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni od terminu okresionego w
§ 2 Zamawiaj^cy moze odst^pic od umowy po 3 dniach od powiadomienia Wykonawcy o tym
zamiarze. W takim przypadku niezaleznie od kar okreslonych w ust. 2 Wykonawca zaptaci
Zamawiaj^cemu dodatkow^ kar^ umown^ w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, z wyj^tkiem
sytuacji, gdy niewykonanie umowy jest nastqpstwem okolicznosci, za ktore win^ ponosi
Zamawiaj^cy.

4. Naleznosc z tytulu kar umownych Zamawiaj^cy moze potr^cic z naleznosci przysluguj^cej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodq.

§4

Warunki gwarancji 1 Serwisu

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakosci i funkcjonalnosci,
na nastQpuj^cy okres .... miesi^cy:

2. Bieg gwarancji rozpocznie siQ w dniu, w ktorym przedmiot umowy zostanie protokolarnie
odebrany.
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3. Obstug^ gwarancyjn^ bqdzie zajmowac si^ Wykonawca. Wykonawca zapewnia nastppuj^cy tryb

obstugi gwarancyjnej:

3.1. przyj^cie zgloszenia o awarii od poniedziatku do pi^tku w godz. 8-16,

3.2. zgloszenia b^d^ kierowane telefonicznie na nr... oraz niezwiocznie potwierdzane faksem na

nr ... lub pocztq elektroniczn^ na adres ..., na formularzu okreslonym w Zat^czniku nr 2 do

umowy; osoby upowaznione ze strony Zamawiajqcego wymienlone w Zat^czniku nr 1 do

umowy,

3.3. naprawa urz^dzen:

3.3.1.nastqpi w nastppnym dniu roboczym od dnia zgloszenia,

3.3.2. zostanie wykonana przez producenta sprzptu komputerowego lub przez

autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzptu komputerowego,

3.3.3. nast^pi w siedzibie Zamawiaj^cego, chyba ze niezb^dna bqdzie naprawa sprz^tu w

siedzibie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego, wowczas koszt

transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,

3.4. jesli naprawa nie b^dzie mozliwa w wymaganym terminie (pkt 3.3.1), to dostarczony zostanie

sprz^t zastQpczy o identycznych lub lepszych parametrach, do uzytkowania przez

Zamawiaj^cego do czasu usuni^cia awarii,

3.5. za kazdy dzieh opoznienia usuni^cia awarii sprz^tu wymienionego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2

Zamawiaj^cy moze obci^zyc Wykonawca kar^ umown^ w wysokosci 100 zt, *

3.6. na czas naprawy sprawne pamiQCi flash pozostaj^ u Zamawiaj^cego,

3.7. uszkodzone, zepsute pamiQci flash pozostaj^ u Zamawiaj^cego i nie podlegajq zwrotowi -

naprawa polega na dostarczeniu nowego modulu pami^ci flash o tej samej lub wi^kszej

pojemnosci.

4. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si^ do udzielania Wykonawcy pomocy niezb^dnej do sprawnego

wywi^zywania si^ z umowy, w tym w szczegolnosci umozliwienia dost^pu do pomieszczeh

i urz^dzeh.

§5

Cena i warunki pbtnoici

1. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si^ zaplacic Wykonawcy za przedmiot umowy t^cznie kwotQ ... zf

(stownie zt: ... i .../100). Na t^ kwot^ ztoz^ si^: wartosc przedmiotu umowy netto ... zt(stownie zt: ...)

oraz podatek VAT (23%) od przedmiotu zamowienia opisanego w § 1, w wysokosci ... zt (stownie zt:

... i .../100). *

2. Strony ustalaj^, iz zaptata Wykonawcy b^dzie dokonana przez Zamawiaj^cego po protokolarnym

odbiorze przedmiotu zamowienia, w ci^gu 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej

faktury przez Zamawiaj^cego.

3. Ptatnosc dia Wykonawcy b^dzie dokonana przelewem przez Zamawiaj^cego na konto

Wykonawcy, wskazane na fakturze.
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4. Za dat^ dokonania pfatnosci dia Wykonawcy uznaje sip datp ztozenia polecenia przelewu przez

Zamawiaj^cego.

5. Za opoznienie w zapfacie Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy za kazdy dzien opoznienia odsetki
ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych.

§6

Postanowienia koftcowe

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sq takie zmiany postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej

nowych postanowien, niekorzystnych dia Zamawiaj^cego, jezeli przy ich uwzglpdnieniu nalezatoby

zmienic tresc oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru oferenta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamowieti Publicznych.

4. Spory wynikte na tie realizacji niniejszej umowy bpdzie rozstrzygaf wtasciwy s^d powszechny dia

siedziby Zamawiaj^cego.

5. Umowp niniejsz^ sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dia kazdej

ze stron.

6. Zaf^czniki do umowy:

6.1. Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiaj^cego w procedurach zwi^zanych z

obs1ug4 gwarancyjn^ (Zal^cznik nr 1),

6.2. Formularz zgloszenia serwisowego (Zat^cznik nr 2),

6.3. Oferta Wykonawcy z dnia ... . (Zal^cznik nr 3),

stanowi^ jej integraln^ czpsc.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*- tre^c! umowy zostanie dostosowana stosownie do oferty wybranego Wykonawcy
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Zat^cznik nr 1 do umowy na dostawQ zestawu serwerowego

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiaj^cego w procedurach zwi^zanych z obstug^
gwarancyjn^;
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Zat^cznik nr 2 do umowy na dostawQ zestawu serwerowego

Zgloszenie serwisowe

Data zgfoszenia:

Godz. zgtoszenia:

Do: Zglaszaj^cy:

S^d Najwyzszy

PI. Krasinsklch 2/4/6

00-951 Warszawa

Teli f ) Tel: (22) 358 84 09

Fax:( ) Fax. (22) 358 90 30

e-mail: O

Nazwa sprz^tu: Numer seryjny:

Opis usterki:

Naprawa Gwarancyjna

Osoba zgfaszaj^ca usterk^:

Podpis:
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