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Znak sprawy EOP.334.23.22 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA DOSTAWĘ 

 SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej 

oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.a) Szczegółowy opis -  specyfikacja cech towaru 

(należy podać co najmniej: parametry zamawianego towaru, surowce, materiały,  

sposób wykonania, określić standard towaru) 

Przedmiotem postępowania jest zakup: 

Część 1 - Systemu kopii bezpieczeństwa wraz z licencjami i instalacją, o wymaganiach i 

parametrach nie gorszych niż poniższe: 

Wymagania ogólne 

 Licencje wieczyste ze wsparciem technicznym producenta na minimum 3 lata 

 Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk 

DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner 

Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie 

dostępnej liście referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-

center-backup-and-recovery-solutions i spełniać minimalne wymaganie : - minimalna 

liczba referencji 150, - minimalna ocena z referencji 4,5, 

 Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 

6.5, 6.7 and 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2008R2SP1, 2012, 2012 R2 i 2019. 

Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich 

wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej 

 Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware 

vCenter oraz pojedynczymi hostami. 

 Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center 

Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. 

 Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń 

plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów 

plikowych opartych o Windows i Linux. 

  

Całkowite koszty posiadania 

 Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie 

dowolnej platformy serwerowej i dyskowej 

 Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których 

nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków 

 Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, 

pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental) 

 Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu 

zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może 

skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji 

 Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. 

Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty 

możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane 

w plikach backupu. 



 Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi 

urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na 

kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci 

masowych to takiej puli. 

 Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej 

poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi 

kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być 

zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności 

pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć 

wpływu na możliwości odtwarzania danych. 

 Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających 

wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek 

funkcjonalności backupu lub odtwarzania 

 Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po 

zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. 

 Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie 

użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL 

oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time) 

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na 

portalu 

 Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez 

wbudowane RESTful API 

 Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu 

prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji 

 Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z 

backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować 

utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji 

 Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła 

szyfrowania 

 Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających 

współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) 

 Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji 

wielu instancji konsoli administracyjnych. 

  

Wymagania RPO 

 Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na 

wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być 

certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej 

 Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików 

przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. 

 Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u 

produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora 

backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich 

wspieranych platformach wirtualizacyjnych 

 Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do pojedynczego 

datastoru 

 Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty 

(orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten 

nie może wymagać interakcji administratora 

 Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim 

wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn 

wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może 

wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność 

powinna działać w środowisku VMware i być dostępna dla następujących macierzy: 



HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure 

Storage. 

 Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone 

odpowiednią certyfikacją VMware. 

 Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym 

śledzeniem wirtualnych maszyn 

 Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP 

 Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-

Son) 

 Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy 

repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. 

Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. 

 Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) 

w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. 

Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. 

 Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows 

Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna 

funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system 

plików XFS. 

 Repozytoria oparte o XFS muszą pozwalać na niezmienność danych przez określoną 

ilość czasu (tzw Immutability). 

 Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji 

wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. 

 Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych 

wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy 

hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi 

mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. 

 Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, 

włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla 

replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na 

odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik 

 Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze 

wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding). 

 Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby 

transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) 

  

Wymagania RTO 

 Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn 

wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z 

dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage 

produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz 

Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii 

zapasowych. 

 Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna 

umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny 

fizyczne oraz chmura publiczna) 

 Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na 

storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi 

w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - 

oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami 

 Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku 

bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre 

 Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików 



konfiguracji i dysków 

 Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny 

bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2. 

 Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na 

serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej 

maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą 

przywracanych plików 

 Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do 

maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i 

PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. 

 Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z następujących 

systemów plików:  

o    Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs  

o    BSD: UFS, UFS2  

o    Solaris: ZFS, UFS  

o    Mac: HFS, HFS+  

o    Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS  

o    Novell OES: NSS 

 Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz 

Windows Storage Spaces. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów 

aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny 

wirtualnej. 

 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory 

takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie 

haseł. 

 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych atrybutów, 

rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA 

oraz elementów AD Sites. 

 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i 

nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted 

Objects"), 

 Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego 

środowiska 

 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i 

nowszych 

 Oprogramowanie musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością 

przywrócenia bazy do oryginalnego środowiska 

 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i 

nowszych 

 Oprogramowanie musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla 

witryn Sharepoint. 

 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją 

odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta 

musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. 

 Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie oraz migrację online baz MS 

SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera 

bazodanowego 

 Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych 

poprzez Oracle RMAN 

 Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych 

poprzez SAP HANA 

 Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym 

"reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN 



Ograniczenie ryzyka 

 Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane 

środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych 

bezpośrednio z plików backupu. 

 Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska 

bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych 

urządzeniach. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych 

maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w 

izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia 

dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej 

maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem 

 Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere 

 Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w 

celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem 

jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows 

Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn 

wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem 

danych do środowiska produkcyjnego. 

  

Monitoring 

 System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego 

opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z 

narzędzi firm trzecich 

 System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w 

wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej 

wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące 

samodzielnie 

 System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft 

Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019 zarówno w wersji darmowej 

jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez 

System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie. 

 System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez 

VMware 

 System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie 

od hierarchii stworzonej w vCenter 

 System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak 

i pojedynczych wirtualnych maszyn 

 System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych 

raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel 

 System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i 

serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk 

 System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością 

tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora 

 System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z 

predefiniowanych alarmów 

 System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów 

infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard) 

 System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest 

zainstalowana infrastruktura wirtualna 

 System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb 

konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego 

 System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii 



zapasowych tego samego producenta 

 System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, 

ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz 

weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych. 

 System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez 

monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów 

konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia 

suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do 

producenta oprogramowania backupu. 

 System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego 

od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware 

 System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w 

wersji 8.x i 9.x 

  

Raportowanie 

 System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej 

bazującej na VMware ESX/ESXi 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 vCenter Server 5.x oraz 6.x 

jak również Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019 

 System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V 

jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. 

 System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready” 

 System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości 

instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V 

 System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF 

 System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z 

monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania 

danych ad-hoc 

 System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i 

dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach 

 System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach 

konfiguracji monitorowanych systemów 

 System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie 

zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych 

 System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak 

i modyfikacji wbudowanych 

 System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn 

wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury 

 System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych 

uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego 

producenta 

 System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych 

maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak 

również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. 

 System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity 

planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. 

 System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od 

uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware 

 System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-

sierot (orphaned snapshots) 

 System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów 

zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym 

dokumencie 



Część 2 - Serwer NAS wraz z dyskami i instalacją, o parametrach nie gorszych niż: 

Specyfikacja sprzętowa 

Procesor 
Procesor 64 bit x86 o takowaniu nie mniejszym niż 

2.2 GHz  

Procesor liczba rdzeni Nie mniej niż 4 

Pamięć RAM Nie mniej niż 4GB DDR4 

Pamięć RAM liczba slotów Minimum 2 sloty 

Pamięć RAM - możliwość 

rozszerzenia 
Nie mniej niż do 64GB 

Pamięć Flash Nie mniej niż 5 GB 

Liczba zatok na dyski twarde Minimum 8 

Obsługiwane dyski twarde 3.5" oraz  2.5"  SATA oraz 2.5" SATA SSD 

Pojemność dysków twardych 

możliwych do stosowania 
do 20TB 

Obsługa dysków M2 PCIe Tak, minimum 2 porty Gen3x1 

Możliwość podłączenia modułu 

rozszerzającego 

Tak, minimum 9, może wymagać dodatkowej karty 

rozszerzeń 

Porty LAN 2,5 GbE Minimum 2 RJ-45 

Diody LED Minimum Status, LAN, HDD 

Porty USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) Minimum 2 Typ C i 2 Typ A 

Port PCiE Tak, minimum 1 Gen3x8 

Przyciski Reset, Zasilanie 

Typ obudowy RACK, 2U 

Dopuszczalna temperatura pracy od 0 do 40˚C 

Wilgotność względna podczas 

pracy 
5-95% R.H. 

Zasilanie Zasilacz redundantny 2 x 300W, 100-240 V 

Specyfikacja oprogramowania 

Agregacja łączy Tak 

Obsługiwane systemy plików 

Dyski wewnętrzne: EXT4 

Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, 

HFS+ 

Szyfrowanie wolumenów Tak, min AES 256 

Szyfrowanie dysków zewnętrznych Tak 

Zarządzanie dyskami 

Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD,  

Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot 

spare 

Rozszerzanie pojemności Online RAID 

Migracja poziomów Online RAID 

HDD S.M.A.R.T. 

Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) 

Przywracanie macierzy RAID 

Obsługa map bitowych 

Pula pamięci masowej 

Obsługa migawek 

Obsługa replikacji migawek 



Wbudowana obsługa iSCSI 

Multi-LUNs na Target 

Obsługa LUN Mapping & Masking 

Obsługa SPC-3 Persistent Reservation 

Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa 

iSCSI LUN 

Zarządzanie prawami dostępu 

Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla 

użytkownika 

Importowanie listy użytkowników 

Zarządzanie kontami użytkowników  

Zarządzanie grupą użytkowników  

Zarządzanie współdzieleniem w sieci  

Tworzenie użytkowników za pomocą makr 

Obsługa zaawansowanych uprawnień dla 

podfolderów, Windows ACL 

Obsługa Windows AD 

Logowanie użytkowników  poprzez CIFS/SMB, AFP, 

FTP oraz menadżera plików sieci Web 

Funkcja serwera LDAP 

Funkcje backup 

Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa 

producenta urządzenia dla systemów Windows,  

backup na zewnętrzne dyski twarde,  

Współpraca z zewnętrznymi 

dostawcami usług chmury 

Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft 

OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box 

Darmowe aplikacje na urządzenia 

mobilne 

Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / 

obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki 

Dostępne na systemy iOS oraz Android 

Minimum obsługiwane serwery 

Serwer plików 

Serwer FTP 

Serwer WEB 

Serwer kopii zapasowych 

Serwer multimediów UPnP 

Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) 

Serwer Monitoringu 

VPN VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN 

Administracja systemu 

Połączenia HTTP/HTTPS 

Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) 

Powiadamianie przez SMS 

Ustawienia inteligentnego chłodzenia 

DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze 

SNMP (v2 & v3) 

Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) 

Obsługa sieciowej jednostki UPS 

Monitor zasobów 

Kosz sieciowy dla  CIFS/SMB oraz AFP 

Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym 

Rejestr zdarzeń 

Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) 

Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, 

bieżące połączenie użytkowników on-line 

Aktualizacja oprogramowania 

Możliwość aktualizacji oprogramowania 

Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania 

systemu 



Wirtualizacja 

Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie 

środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn 

wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android.  

Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem 

przeglądarki z HTML5 

Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i 

wykonywania migawek maszyn wirtualnych.   

Konteneryzacja 
Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla 

LXC i Docker 

Zabezpieczenia 

Filtracja IP 

Ochrona dostępu do sieci z  automatycznym 

blokowaniem 

Połączenie HTTPS 

FTP z SSL/TLS (Explicit) 

Obsługa SFTP (tylko admin) 

Szyfrowanie AES 256-bit 

Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) 

Import certyfikatu SSL 

Powiadomienia o  zdarzeniach za pośrednictwem 

Email i SMS 

Możliwość instalacji dodatkowego 

oprogramowania 

Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z 

paczek  

Gwarancja  3 lata 

Porty LAN 25 GbE  
Minimum 2 x SFP+ (Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie dodatkowej karty PCIe od producenta 

serwera NAS)  

Dyski twarde  

6 sztuk dysków 8TB SATA znajdujących się na 

oficjalnej liście kompatybilności serwera NAS o 

minimalnych parametrach: 

- prędkość obrotowa: 7200 RPM  
- MTBF: 2 mln h 

- klasa: enterprise  

- cache: 256MB  

- czujniki drgań obrotowych: TAK  

- gwarancja producenta: 5 lat  

W przypadku awarii uszkodzony nośnik pozostaje 

własnością Zamawiającego. Wykonawca w ramach 

gwarancji dostarczy sprawny dysk do Zamawiającego, 

bez konieczności odsyłania uszkodzonego nośnika.  
 

Uwaga dotyczy części 1 i 2 

Wszystkie ewentualnie użyte nazwy własne w niniejszym zapytaniu ofertowym mają 

charakter poglądowy i zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych 

(równoważnych) o nie gorszych parametrach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 

ofert równoważnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisania przedmiotu 

zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, 

konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub 

szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

dostawcę, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych do opisanych w opisie 

przedmiotu zamówienia, tj. o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych 

lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz 

oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania 



wykonawca zobowiązany jest, załączyć do oferty dokumenty z których jednoznacznie będzie 

wynikał fakt równoważności rozwiązania. 
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

48823000-3 Serwery plików 

48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania 
1.b) Warunki realizacji dostawy 

(należy podać w zależności od rodzaju zamówienia: warunki płatności, sposób rozliczenia, miejsce 

dostawy, sposób realizacji dostawy-jednorazowo, sukcesywnie lub ciągle) 

1. Jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego (ul. Poleska 89, Białystok) w terminie 14 

dni roboczych od zawarcia umowy. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

treści umowy, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT. 
1.c) Ilość towaru (szt., op. itp) 

Część 1 - System kopii bezpieczeństwa wraz z licencjami i instalacją – 1 szt. 

Część 2 - Serwer NAS wraz z dyskami i instalacją – 1 szt.  
1.d) Termin realizacji zamówienia 

Jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego (ul. Poleska 89, Białystok) w terminie 14 

dni roboczych od zawarcia umowy. 
1.e) Do formularza dołączono wzór umowy 

TAK NIE 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

(w szczególności: cena, koszt, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia, termin dostawy, serwis posprzedażowy) 

KRYTERIUM WAGA 

Cena 100% 
3. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego  

(nazwisko i imię - nr telefonu – godz. kontaktu) 

Katarzyna Zalewska tel. 85 66 37 345      8
00  

-14
00

 

Maciej Cylwik tel. 85 66 37 345           8
00  

-14
00 

Adres e-mail, fax do kontaktu z Zamawiającym 

przetargi@wspr.bialystok.pl 

85 66 37 302 
4. 

 

Termin, do którego należy złożyć oferty (data i godzina) 

28.11.2022 r. godz. 11.00 

UWAGA; 

Prosimy o uzupełnienie i złożenie we wskazanym wyżej terminie załączonego FORMULARZA OFERTOWEGO 

Formularz ofertowy można składać: 

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 214 piętro 2 

2. przesłać pocztą na adres: SP ZOZ WSPR w Białymstoku,  15-874 Białystok, ul. Poleska 89 (pok. Nr 214) 

3. faksem na nr 85 66 37 302 

4. pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis kierownika komórki 

wnioskującej 

 

 

 

 

 

…………………… 

Akceptacja komórki ds. zamówień 

publicznych 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Podpis DYREKTORA 

  

mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

e-mail do kontaktu: 

………………………………… 

 

  

                  

………………..………., dn.……………………….. 

        (miejscowość)                 data – dzień/m-c/rok 

 

 

Znak sprawy EOP.334.23.22 

FORMULARZ OFERTOWY 

 Oferujemy następujące warunki dostawy: 

Część 1: 

Nazwa artykułu Jm. Ilość 
Producent i wersja 

oferowanego systemu 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT % 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto       

(kol. 3 x 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

System kopii bezpieczeństwa wraz 

z licencjami i instalacją 
szt. 1 

 

   

 

RAZEM  

   

 

  

Część 2: 

Nazwa artykułu Jm. Ilość 

Producent, symbol i 

model oferowanego 

sprzętu 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT % 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto       

(kol. 3 x 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Serwer NAS wraz z dyskami i 

instalacją 
szt. 1 

 

   

 

RAZEM  

   

 

 

  

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Posiadam wymagane uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zamówienia, a w szczególności koszty transportu, rozładunku itp. 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego
1
   (Dz. U. poz. 835) 

, potwierdzam, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia 

, nie potwierdzam, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia 

  (zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

4. Akceptujemy termin i warunki realizacji dostawy. 

5. Akceptujemy warunki płatności zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

6. Nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy dołączonego do zapytania ofertowego.  

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

                                                           
1
 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 



ofert. 

8. Posiadam uprawnienia wiedze i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT (*niepotrzebne 

skreślić) 

10. Jesteśmy świadomi, ze postępowanie może być unieważnione w każdym momencie bez podania 

przyczyny. 

11. Klauzula informacyjna: 

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 

15-874 Białystok; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01; 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wszczęciem postępowania w 

procedurze zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto wyłączonych z 

obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1710 ze zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu rozpatrzenia złożonej przez 

Państwa oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

4) W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym 

podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie 

skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym oraz umowy powierzenia 

przetwarzania.  

5) Jednocześnie odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 26 września 2001 r.; 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji dokumentów. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych 

nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia poniżej 130 000,00 zł. Podanie 

danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

8) Posiadają Państwo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią 

istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i 

nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją 

 

 

 

 

 

....................................................... 

                 /podpis Wykonawcy/ 



 

Oświadczenie Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

przedłożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 
 

 

 
 

 
      …………………………………………………….. 

        (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – projekt umowy 

 

UMOWA NR EOP.334.23.22- cz. 1, 2 * - projekt 

zawarta w dniu ……….. r. w Białymstoku 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w 

Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok,  

NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora – Bogdana Kalickiego,  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego Wykonawca sprzedaje, 

a Zamawiający kupuje w części 1- system kopii bezpieczeństwa dalej zwany „oprogramowaniem”*, 

w części 2- serwer NAS dalej zwany „serwerem” *  na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku, 

wskazany w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy w części 1, 2*.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot umowy jest fabrycznie nowy 

i wolny od wad oraz posiada parametry techniczne i użytkowe zgodne z wymogami Zamawiającego 

określonymi w zapytaniu ofertowym.  

3. Na zakupiony towar: 

a. w części 1 – zostanie zapewnione wsparcie techniczne producenta na minimum 3 lata.* 

b. w części 2 – zostanie udzielona 3-letnia gwarancja.* 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko dostarczyć towar w terminie 14 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy do siedziby Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku (2 piętro) pokój 214 w 

godzinach od 7.30 do 15.05.  

2. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że oprogramowanie/serwer* jest produktem do którego 

posiada wszelkie prawa, a tym samym nie narusza praw własności intelektualnej, w tym praw 

autorskich i praw pokrewnych, ani żadnych innych praw osób trzecich.* 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich niezbędnych praw 

potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy najpóźniej w dniu dostawy.  

4. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, 

Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi 

roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także 

pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu. 

5. Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca w dniu dostawy dodatkowo dołączy: 



a) dokumenty potwierdzające gwarancje na zakupiony towar zgodnie z kartami gwarancyjnymi 

(jeżeli takie karty występują). Dokumenty mogą być przekazane w formie papierowej, jak i 

elektronicznej. W formie elektronicznej dostarczone nie później niż w dniu dostawy na adres e-

mail: informatyk@wspr.bialystok.pl. 

b) instrukcje (jeżeli dany przedmiot umowy taką instrukcję posiada), opisy techniczne, które będą 

w języku polskim.  

6. W przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 

określonej w §5 ust 1 pkt c). 

7. Wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem towaru do siedziby Zamawiającego, 

w szczególności koszty opakowania czy ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

8. Po dostarczeniu towaru, Zamawiający dokona odbioru ilościowo-jakościowego, w ciągu 

maksymalnie 2 dni roboczych od dnia dostawy, w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu 

umowy ze specyfikacją techniczną. 

9. Z przeprowadzonego odbioru ilościowego i jakościowego zostanie sporządzony protokół odbioru 

ilościowo - jakościowy. 

10. Towar uznaje się za odebrany z dniem podpisania protokołu ilościowo - jakościowego, o którym 

mowa w § 2 ust. 4 z klauzulą „bez zastrzeżeń”.  

 

§ 3 

1. Wsparcie techniczne będzie świadczone przez producenta oprogramowania ……………… (nazwa, 

adres, dane kontaktowe)- dotyczy części 1 * 

2. Strony ustalają, że zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane przez Zamawiającego, telefonicznie 

pod numerem  ..........................., pocztą elektroniczną na adres  ................................................. bądź 

listownie na adres Wykonawcy wskazany w Umowie- dotyczy części 2 * 

 

§ 4 

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na numer wskazany w  §4 ust. 4 

kwotę w wysokości:  

W części 1: ………………zł brutto, (słownie:…………………………………………………….)* 

W części 2: ………………zł brutto, (słownie:…………………………………………………….)* 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokół odbioru ilościowo - jakościowego o którym mowa w §2 ust. 8-10-5 z klauzulą 

„bez zastrzeżeń”. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 

niniejszej umowy, tj. ………………………………………………………………….….…………, w 

terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT.  

4. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla 

niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, 

w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”. 

5. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany 

poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. 

Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy. 
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6. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do 

czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  płatności 

określony w §4 ust. 3 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku 

bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za 

opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego. 

7. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  

przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF 

„Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej 

faktury VAT lub przesłania faktur na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w 

formie papierowej. 

8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto 

nie ulegnie wzrostowi. 

9. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania 

terminu zapłaty. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany 

statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego. 

 

§ 5 

1.  Strony ustalają następujące kary umowne:  

a)  w wysokości 10% wartości umowy brutto dla danej części, w przypadku odstąpienia Wykonawcy 

od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

b)  w wysokości 10% wartości umowy brutto dla danej części, w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

c)  w wysokości 0,2% wartości umowy brutto dla danej części w przypadku zwłoki w dostawie 

towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d)  0,5% wartości umowy brutto dla danej części w przypadku zwłoki w dostawie towarów 

reklamowanych za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

3. Jeżeli wysokość naliczonych przez Wykonawcę kar umownych nie pokryje szkody poniesionej 

przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Kary, o których mowa w § 5 ustęp 1 nie wykluczają się wzajemnie. 

5. W przypadku zwłoki w dostawie towaru, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonania 

zakupu towaru na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

 

§6 - dotyczy części 1* 

1. W razie awarii zakupionego oprogramowania przez Zamawiającego w okresie gwarancji: 
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a) Najpóźniej w pierwszym dniu następującym po dniu zgłoszenia błędu, awarii/wady systemu lub 

pomocy technicznej przez Zamawiającego, Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia 

błędu, awarii/wady systemu lub rozwiązania problemu zgłoszonego w ramach pomocy technicznej. 

b) Wykonawca zobowiązuje się usunąć Błąd, Awarię/Wadę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 

od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego. 

c) Wykonawca na czas naprawy zapewni rozwiązanie zastępcze o nie gorszych parametrach 

i standardach na wniosek Zamawiającego 

2. Przez usunięcie Błędu, Awarii/Wady lub błędnego działania Systemu rozumie się przywrócenie 

pełnej funkcjonalności Systemu, prawidłowego działania i możliwości wykorzystywania go przez 

Zamawiającego do realizacji zadań, do których jest przeznaczony. 

3. Czas naprawy wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie 

wydłużony o czas trwania naprawy. 

4. Wszelkie koszty naprawy (Błędu, Awarii/Wady), w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca. 

 

§6 - dotyczy części 2* 

1. W razie awarii zakupionego serwera przez Zamawiającego w okresie gwarancji: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy/wymiany serwera w terminie 14 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia; 

b) W przypadku gdy przewidywany czas naprawy serwera będzie dłuższy niż tydzień, Wykonawca 

dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach 

użytkowych); 

c) W przypadku dokonania naprawy poprzez wymianę elementów w serwerze muszą zostać 

zainstalowane fabrycznie nowe, identyczne elementy, lub za zgodą Zamawiającego, fabrycznie 

nowe elementy o parametrach równoważnych lub lepszych tego samego producenta; 

d) W przypadku naprawy lub wymiany serwera, jego części (podzespołu) gwarancja na ten serwer, 

część (podzespół) biegnie od dnia wymiany; 

e) Czas naprawy wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie 

automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy; 

f) Wszelkie koszty naprawy, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca; 

g) W przypadku niewykonania naprawy w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wady/awarii/usterki 

serwera Wykonawca zobowiązany jest do wymiany serwera  na nowy, wolny od wad, o co 

najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych w terminie 3 dni od wystąpienia 

okoliczności powodujących wymianę; 

h) W przypadku ponownego wystąpienia wady/awarii/usterki serwera po wykonaniu 3 napraw 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy, wolny od wad, o co najmniej takich samych 

parametrach i funkcjach użytkowych w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Na serwer ten okres 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia go, zainstalowania, uruchomienia oraz 

stwierdzenia poprawności działania i braku uszkodzeń mechanicznych; 

i) W przypadku wystąpienia ew. rozbieżności pomiędzy zapisami §6 umowy a treścią dokumentu 

gwarancyjnego dołączonego do towaru, stosuje się zapisy umowy.  

 

 

§ 7 



1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej umowy, 

w przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, m.in. w następujących przypadkach:  

a) niedostarczenia sprzętu w terminie wskazanym w § 2 ust.1,  

b) ujawnienia sprzętu niebędącego fabrycznie nowym,  

c) ujawnienia w dostarczonym sprzęcie wad fizycznych lub prawnych,  

d) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego dalsze jej 

realizowanie bezprzedmiotowym.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności.  

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony załatwiają polubownie, 

a w przypadku nie rozwiązania problemu poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,  

b) Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna, 

c) Załącznik nr 3 - Zapytanie ofertowe. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

* niepotrzebne usunąć/skreślić 

 

 

  



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – klauzula RODO 

 

 

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; email: 

sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01; 

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl; 

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów   realizowanych przez   SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie 

zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w 

szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.; 

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych 

roszczeń wynikających z tej Umowy; 

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych; 

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stronie 

www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją; 

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie 

będą poddawane profilowaniu; 

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami; 

12) Oświadczam, iż zapoznałem się z w/w informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treść. 

 

 


