
  
 

Zapytanie ofertowe nr 6 

 na wykonanie usługi  

  

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

 
 PIRIOS Spółka Akcyjna, 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie, wykonanie profesjonalnej adaptacji pomieszczeń 
przeznaczonych na serwerownie i wyposażenie serwerowni w szereg urządzeń aktywnych o wysokiej 
niezawodności, które zostaną tak dobrane, aby zapewnić najwyższy poziom dostępności do systemu 
PIRIOS Service Desk. Zadaniem serwerowni będzie zapewnienie ciągłości pracy wszystkich systemów  i 
zapewnienie bezawaryjnej pracy procesów związanych z usługami serwisowymi B2B świadczonymi przez 
PIRIOS S.A. 

 
Zamówienie udzielane będzie w  związku z realizacją projektu pn. 

„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni 
oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk” 

 
 

 
3. ZAKRES OFERTY 

 

1. Adaptacja pomieszczenia serwerowni w nowej lokalizacji firmy Pirios.  
 
2. Instalacje elektryczne pomieszczenia serwerowni. 
 
3. Instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni. 
 
4. Instalacja systemów bezpieczeństwa w serwerowni. 
 
5. Wyposażenie pomieszczenia serwerowni w: 
 
6. Przełączniki na potrzeby działającej redundantnie platformy serwerowej 
 
7. Przełączniki dostępowe 
 
8. Zabezpieczenie styku platformy serwerowej oraz macierzowej z siecią Internet 
 
9. Redundantne routery dostępowe 
 
10. Bezprzewodowa platforma dostępowa 
 
11. Platforma serwerowa 



  
 

 
4. ZASTRZEŻENIA 

 

4.1. Zawartość dokumentacji konkursu ofert 

Oferent przed złożeniem Oferty powinien zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, warunkami, wymaganiami 
oraz formularzami zawartymi w niniejszej dokumentacji Konkursu Ofert.  

4.2. Prawo do wykluczenia z oceny 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia Oferty nie zawierającej wszystkich informacji wymaganych 
w niniejszym Zaproszeniu. 

4.3. Koszt przygotowania oferty 

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Zamawiający nie będzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek poniesione koszty, niezależnie od wyników Konkursu Ofert, a Oferent 
zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 
 

4.4. Prawo Zamawiającego do wyboru całości lub części Oferty. 

Zamawiający będzie miał prawo do wyboru całości lub części Oferty, jeżeli części te podlegały odrębnej 
wycenie lub jeżeli o dokonanie takiej wyceny Oferent został poproszony w trakcie postępowania. 

4.5. Prawo Zamawiającego do dokonywania modyfikacji Zaproszenia i dokumentacji konkursowej. 

Zamawiający będzie miał prawo do dokonywania w trakcie postępowania modyfikacji Zaproszenia 
i dokumentacji konkursowej. 

 

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 

5.1. Część formalno-prawna Oferty powinna zawierać następujące dokumenty: 

• Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1. 
• Wyciąg z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. 
• Zestawienie oferowanego sprzętu i oprogramowania z licencjami oraz oferowanych usług 

serwisowych.  
• Zestawienie prac budowlanych i instalacyjnych. 
• Zestawienie wyposażenia serwerowni, systemów bezpieczeństwa oraz prądowych i klimatyzacji.  
• Terminy dostawy i harmonogram realizacji. 
• Sprawozdanie finansowe z ostatnich 2 lat.  
• Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi.  
• Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników. 
• Parafowany projekt Umowy z uwzględnieniem Istotnych Postanowień Umowy.  
• Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie Oferty. 
• Zespół wdrożeniowy z anonimowymi cv oraz certyfikatami project managerów. 
• Referencje. 
• Warunki gwarancji. 
• Wycenę. 

 
5.2. Oferta jak również cała korespondencja i dokumenty na temat Konkursu Ofert wymieniane pomiędzy 

Oferentem, a Zamawiającym muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumentacja techniczna może 
być dostarczona w języku angielskim. 

5.3. Ceny w Ofercie muszą być podane w PLN. Ceny określone w Ofercie muszą pozostać stałe przez cały czas 
ważności Oferty.  



  
 

5.4. Okres ważności Oferty nie może być krótszy niż 60 dni od daty wymaganego terminu złożenia Oferty. 

5.5. Wszelkie zapytania dotyczące przygotowania Oferty należy kierować do Zamawiającego w formie 
pisemnej (w tym drogą elektroniczną lub faksem), w terminie do 5 dni od daty otrzymania Zaproszenia. 
Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień na każde pytanie, które otrzyma w 
w/w terminie.  

5.6. Oferent musi przygotować i podpisać Ofertę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej 

5.7. Ofertę należy dostarczyć (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) w podpisanej kopercie na adres 
Zamawiającego, nie później niż do dnia 30.07.2015r. (decyduje termin dotarcia przesyłki do 
Zamawiającego). 

Miejsce składania ofert 

Osobiście na adres biura 
projektu : 

30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 
  

Przesyłką pocztową lub kurierską 
na adres biura projektu : 

30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 
(za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do biura zamawiającego) 

 

 
5.8. Zamówienie zostanie przyznane Oferentowi, którego Ofertę uznano za zgodną z dokumentacją 

konkursową, wymaganiami określonymi w Zaproszeniu oraz która została uznana za najkorzystniejszą 
dla Zamawiającego. 

5.9. Wyjaśnienia 

Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu ofert udziela: 

Michał Zawadzki, adres e-mail : michal.zawadzki@pirios.com, tel.: 661 219 792 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz wymagania dla Dostawcy 
3. Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy 
 

 
 



  
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Oferta z dnia …………………… 

        PIRIOS S.A. 

       ul. Kołodziejska 18A 

30-607 Kraków 

 

1. Ja niżej podpisany …………………….. działając w imieniu i na rzecz firmy ……………….  

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5 ……………………….. z dnia ……………….  

dotyczące wyłonienia wykonawcy / dostawcy …………………………………… w ramach 

projektu „Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni 
oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk”  składamy niniejszą ofertę. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym, wszystkimi załącznikami. Nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.  

 

3. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi określone w w/w zapytaniu ofertowym:  

 3 lata działalności na rynku w branży informatycznej;  

 nie znajdujemy się w stanie likwidacji lub upadłości; 

 posiadamy personel o kwalifikacjach określonych w zapytaniu ofertowym potwierdzone 

certyfikatami ;   

 w okresie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy min. 3 projekty o zbliżonym zakresie jak 

opisane w niniejszym zapytaniu, obejmujące zaprojektowanie i zbudowanie data center 

wraz z wyposażeniem. 

 zapewnimy serwis pogwarancyjny, przyszłe modyfikacje i unowocześnienia po okresie 

wdrożenia.  

 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym niniejszym zapytaniem 

ofertowym za kwotę brutto: 

 

……………………………………….. PLN, w tym: 

……………………………………….. PLN netto 

……………………………………….. PLN VAT 

 

5. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres : 

 

36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

6. Zamówienie wykonamy w terminach i zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym.  

 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty zakończenia terminu 

składania ofert.  

 

8. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z  

obowiązującymi przepisami i normami oraz z wytycznymi przedmiotu zamówienia.  

  

 

 

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

 (data i podpis osoby upoważnionej) 



  
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz wymagania dla Dostawcy 
 

 
Niniejszy opis precyzuje zakres realizacji zamówienia. Opiera się on o zdobytą wiedzę i doświadczenia 
Zamawiającego w fazie przygotowywania zapytania. Wszelkie systemy, urządzenia oraz oprogramowanie 
wskazane w treści poniżej służą do określenia wymaganego poziomu i jakości użytych materiałów i urządzeń. 
Urządzenia, materiały, systemy, serwery, macierze oraz pozostałe elementy wskazane w ofertach mogą być 
takie same, lub przynajmniej równorzędne. 
 

 

Część I. Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa i instalacja systemów niezbędnych do budowy Centrum 

Przetwarzania Danych  

 
1. Adaptacja pomieszczenia serwerowni w nowej lokalizacji firmy Pirios.  
 
Pomieszczenie serwerowni o powierzchni 37 m2 znajduje się po środku 2 piętra budynku nowego Salonu BNW 
przy ul. Józefa Chełmońskiego 93 w Krakowie. 
Zakres modernizacji architektury pomieszczenia przeznaczonego na nową serwerownię obejmuje następujące 
elementy: 

a) wykonanie w pomieszczeniu serwerowni koniecznych prac budowlanych w zakresie gipsowania, 
malowania i uszczelnienia pomieszczenia.  Naprawy tynków wewnętrznych przy poszerzanych 
otworach drzwiowych i ewentualnie przy innych uszkodzeniach należy wykonać przy użyciu tynku 
cementowo – wapiennego kat. II, a naprawy tynków powierzchni ścian i sufitu tynkiem 
wewnętrznym szpachlowanym 2 x np.: STABIL PG-41. Wymalowania powierzchni ścian i sufitów:  
2 x farbami akrylowymi w kolorze białym lub szarym.  

b) instalacji drzwi przeciwpożarowych minimum EI-30  w antywłamaniowej klasie P-3, dedykowanych 
do pomieszczenia serwerowni o wymaganej odporności ogniowej oraz dymoszczelności, do 
montażu drzwi należy użyć specjalnej pianki montażowej dopasowanej do poziomu zabezpieczenia 
ppoż. pochodzącej od wiodących producentów zabezpieczeń, takich jak HILTI lub Promat. 
Powstałe wolne przestrzenie należy wypełnić masami gipsowymi. 
instalację w pomieszczeniu podłogi technicznej o wysokiej jakości celem zapewnienia separacji od 
przestrzeni, w której będą prowadzone trasy kablowe oraz zapewnienia izolacji elektrostatycznej, 
 Podłogę techniczną zainstalować na całej powierzchni serwerowni, tworząc od strony drzwi 
wejściowych pochylnię. Podłogę techniczną o wymiarach 600x600mm wykonać na poziomie 50 cm, 
grubość ułożonych płyt nie powinna przekraczać 50mm. Płyty podłogowe zamontować z materiału 
o odporności ogniowej REI30 (klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: od strony spodniej 
- niezapalne, od strony wierzchniej - trudno-zapalne). W zawiązku z lokalizacją w pomieszczeniu 
szaf dystrybucyjnych i serwerowych wyposażonych w drogie urządzenia przesyłowo-transmisyjne 
oraz osprzęt komputerowy konstrukcję podłogi należy zbudować, tak by zapewnić ciągłość 
uziemienia. Materiał wykończeniowy płyty powinien być wykonany z materiałów antystatycznych 
(opór elektryczny upływu podłogi Ru [Ω] 5·104 ≤ Ru ≤ 1·109, współczynnik bezpieczeństwa 2). 
Dopuszczalne obciążenie punktowe podłogi to 4kN, dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 20 
kN/m2. 
 

c) W systemie podłogi technicznej należy zastosować kratki nawiewne z regulacją przepustnicy, 
zastosowanie tych elementów nie wpłynie w znaczący sposób na cyrkulacje powietrza w całej 
przestrzeni serwerowni, ale umożliwi wyrównanie ciśnienia gazów przestrzeni podpodłogowej i 
roboczej. Pozwoli również na swobodny przepływ powietrza chłodzącego i wyeliminowanie zjawiska 
tzw. HOT SPOT, przygotowanie dedykowanych przepustów kablowych koniecznych do 
wprowadzenia okablowania sieciowego oraz wymaganych mediów do pomieszczenia serwerowni. 
Do pomieszczenia serwerowni doprowadzonych będzie kilka przyłączy zewnętrznych instalacji 
okablowania strukturalnego, systemów monitorujących i instalacji elektrycznej zasilającej. Przed 
rozpoczęciem prac remontowych wszystkie przejścia należy zabezpieczyć używając produktów 
firmy HILTI lub asortymentu innego producenta o walorach nie gorszych niż wskazane produkty. 
Kable wchodzące do pomieszczenia należy pomalować farbą CP679 na szerokości ściany i 
długości 40 cm po obu stronach od wyjścia ze ściany, a otwory powstałe w ścianach należy 
wypełnić masą grafitową CP611 lub pianę CP660, zakładając, że grubość wypełnienia nie będzie 
mniejsza niż 5cm – masa CP611 i 15cm piana CP660 licząc od lica ściany od strony wejścia do 



  
 

pomieszczenia zabezpieczanego. Każdy zabezpieczony otwór należy oznaczyć tabliczką 
znamionową, podając na niej nr otworu zabezpieczanego, rodzaj zastosowanego materiału, 
wykonawcę, firmę realizująca zlecenie oraz datę wykonania zabezpieczenia. 
 

d) Budowa koryt technicznych, zakładając przejrzysty układ planowanych przyłączy instalacji 
elektrycznych i niskoprądowych w pomieszczeniu serwerowni należy wykonać układ koryt 
technicznych dwusekcyjnych: sekcja 1 – instalacje elektryczne, sekcja 2 – instalacje niskoprądowe: 
LAN, SSWiN i KD, w przestrzeni pod podłogą techniczną i jednosekcyjnych pod sufitem, z 
przeznaczeniem dla instalacji elektrycznej oświetleniowej. Koryta pod podłogą techniczną należy 
budować na specjalnych stopach montażowych, umożliwiających montaż koryt na zawiesiach 
dwustronnie z możliwością zachowania separacji i regulacji wysokości. Do budowy tras koryt 
kablowych należy użyć stup mocujących i belek montażowych wysokości 15cm, wsporników 
zaczepowych kątowych koryt szerokości montażowej 100mm i 150mm oraz koryt technicznych 
perforowanych o profilach: 100x42, 150x42. 
 
 

Pomieszczenie ma zostać przygotowane do instalacji systemów zgodnie z najnowszymi standardami. 
 

 
 
Rzut aranżacji 2 piętra – na żółto zaznaczona jest lokalizacja serwerowni o pow. 37 m2.  
 
 
2. Instalacje elektryczne pomieszczenia serwerowni. 
 
Pomieszczenie serwerowni ma być wyposażone we wszystkie wymagane instalacje elektryczne na potrzeby 
funkcjonujących w pomieszczeniu systemów. Zainstalowane systemy mają charakteryzować się wysoką 
wydajnością energetyczną ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności energii poprzez zastosowane 
zasilacza awaryjnego UPS o mocy 20 kVA i czasie podtrzymania ok. 18 min przy pełnym obciążeniu, o wysokiej 
sprawności energetycznej na poziomie 97%. Wszystkie instalacje elektryczne mają być doprowadzone do 
systemów z dedykowanej rozdzielnicy energetycznej RGW w pomieszczeniu serwerowni, wyposażonej w 
analizator parametrów sieci i dostępny online podgląd zużycia energii elektrycznej.  Do RGW należy 
doprowadzić kable zasilające z budynkowej głównej rozdzielni nN znajdującej się po prawej stronie wjazdu na 
parking podziemny (poziom -1). Kable należy ułożyć w korytach kablowych. W ramach projektu serwerowni 
należy przewidzieć instalację agregatu prądotwórczego o mocy min. 45 kVA, który w przypadku awarii zasilania 
przez okres min. 9 godzin zapewni zasilanie dla systemów w pomieszczeniu serwerowni. Agregat ma być 



  
 
posadowiony na dachu nad serwerownią. Należy zaprojektować kratownicę rozkładającą ciężar agregatu i zabe 
Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami zaprojektowano strefową ochronę od przepięć instalacji i 
urządzeń elektrycznych. Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi w instalacjach 
elektrycznych należy zapewnić poprzez zastosowanie ograniczników przepięć oraz poprawnie wykonanych 
połączeń wyrównawczych. 
Do projektowanej szyny wyrównawczej w pomieszczeniu serwerowni należy z istniejącego uziemienia 
doprowadzić bednarkę miedzianą 25/3 o wysokiej przewodności. Uziemienia koryt technicznych i 
pomieszczenia serwerowni oraz wyrównania potencjałów należy wykonać w oparciu o szyny wyrównawcze 
połączone ze sobą linką miedzianą LgY10, do szyn należy podłączyć koryta linką LgY10 i szafy teletechniczne 
linką LgY16. Szyny w pomieszczeniu serwerowni należy połączyć w ring za pomocą bednarki miedzianej 25/3. 
Połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmować wszystkie części przewodzące 
jednocześnie dostępne, takie jak: 

- części przewodzące dostępne, 
- części przewodzące obce, 
- przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtyczkowych i wypustów 

oświetleniowych, 
- metalowe konstrukcje. 

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny być 
wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. Przewody należy łączyć ze sobą przez 
zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz ilości łączonych przewodów, a także środowiska, w którym 
połączenie to ma pracować. 
Przewody ochronne, uziemienia ochronnego lub ochronno funkcjonalnego oraz połączeń wyrównawczych 
powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: 

- barwa zielono-żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział 
w ochronie przeciwporażeniowej, 

- zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie 
oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich 
dostępnych i widocznych miejscach. 

Przy oddaniu do eksploatacji obiektu należy wykonać badania i próby odbiorcze. 
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać protokół pomiarów uziemienia. 
zpieczającą dach przed przenoszeniem drgań oraz sposób zabezpieczenia pokrycia dachowego. 
 
Całe pomieszczenie ma mieć zapewnione oświetlenie podstawowe oraz awaryjne. 
Zainstalować pod sufitem oprawy np. 4x14W z modułem podtrzymania tak, aby natężenie światła było większe 
niż 300 lx. 
Obwody odbiorcze wykonać przewodem YDYżo 4x1,5 mm2 i YDYżo 3x1,5mm2. 
Obwody odbiorcze z lamp oświetleniowych należy zabezpieczyć wyłącznikami P312 B16A 30mA. 
 
3. Instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni 
 
Systemu klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej co najmniej 2 x 20 kW tak dobrany, aby utrzymywał 
prawidłową temperaturę (22 ± 2 ͌C) i wilgotność względną (30-60%) pomieszczenia niezbędną dla prawidłowego 
funkcjonowania zainstalowanych w nim urządzeń. Instalacja musi składa się z dwóch niezależnych 
klimatyzatorów, z których każdy z osobna jest w stanie utrzymać właściwe parametry otoczenia, tak aby w 
przypadku awarii jednego z urządzeń serwerownia mogła funkcjonować bez zakłóceń do czasu usunięcia 
usterki. Skraplacze mają być zamontowane na dachu na zaprojektowanych i uzgodnionych z Właścicielem 
obiektu konstrukcjach. 
 
 
4. Systemy bezpieczeństwa w serwerowni 
 
 
Pomieszczenie serwerowni ma być wyposażone w wyszczególnione poniżej systemy bezpieczeństwa, których 
zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego przed nieautoryzowanym dostępem, jak również 
zdalnego dostępu do systemów umożliwiającego weryfikację poprawności działania zainstalowanych urządzeń 
oraz właściwych parametrów warunków środowiskowych pomieszczeni: 

a) system kontroli dostępu KD oraz sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 
b) system monitoringu wizyjnego CCTV  pomieszczenia serwerowni oraz przestrzeni przed 

pomieszczeniem, 
c) system monitoringu parametrów środowiskowych tj. temperatura, zalanie, dym, wilgotność z 

możliwością powiadamiania poprzez SMS oraz mail oraz raportowania do zewnętrznych systemów 
nadzorujących, 



  
 
Wszystkie wymienione systemy mają być dostępne online dla administratorów również spoza serwerowni i 
spełniać poniższe normy: 

- Polska Norma PN - E-08390: Systemy alarmowe; 
- PN-EN 50131-1 Systemy sygnalizacji włamania i napadu, Wymagania systemowe, 
- PN-EN 50131-2-4 Systemy Sygnalizacji włamania, Wymagania dotyczące czujek dualnych 

pasywnych podczerwieni i mikrofalowych, 
- PN-EN 50131-2-6:2008(U) Systemy Sygnalizacji włamania, Wymagania dotyczące czujek 

stykowych otwarcia (magnetycznych), 
- PN-EN 50131-3:2009(U) Systemy Sygnalizacji włamania i napadu, Centrala alarmowe, 
- PN-EN 50131-6:2009 Systemy Sygnalizacji włamania, Zasilacze 
- PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe – Systemy SKD. 

 
 
Część II. Dostawa i instalacja szaf, urządzeń serwerowych oraz oprogramowania  

 
1. Wyposażenie pomieszczenia serwerowni 
 
 
Pomieszczenie serwerowni ma być wyposażone w pięć szaf 42U z drzwi perforowane o powiększonej 
powierzchni perforacji min. 70%, z których 4 o wymiarach 600x1200 mm zostaną przeznaczone na nowe 
urządzenia aktywne oraz infrastrukturę serwerową i macierzową, oraz jedna o wymiarach 800x1200 na 
infrastrukturę dostępową.  Każda z szaf ma być wyposażona w dedykowane dwie listwy PDU z 24 gniazdami 
C13 oraz organizery kablowe dedykowane do właściwego ułożenia okablowania i zapewnienia zasilania. 
Powyższa infrastruktura ma być zamontowana w sposób trwały w pomieszczeniu serwerowni. 
 
2. Przełączniki na potrzeby działającej redundantnie platformy serwerowej 
 
W obrębie szaf serwerowych mają zostać zainstalowane przełączniki połączone w klaster w konfiguracji 
umożliwiającej najwyższą z możliwych dostępność usług. Klaster składający się z dwóch przełączników, do 
którego zostanie podłączona infrastruktura serwerowa, ma zostać dołączony do infrastruktury dostępowej 
poprzez przełączniki rdzeniowe (zapewniającej dostęp do sieci lokalnej w firmie) redundantnymi połączeniami o 
przepustowości min. 10 Gb/s. Awaria jednego z urządzeń nie może spowodować zatrzymania działania 
systemu, ponieważ drugie urządzenie przejmuje jego funkcje w tzw. architekturze HA (High Availability). W 
trakcie normalnej pracy przepływ ruchu musi odbywać się poprzez dwa przełączniki (architektura typu active-
active). Dwa przełączniki powinny być wyposażone w co najmniej 24 porty SFP+ umożliwiające podłączenie 
serwerów w technologii 10Gbit/s, a dwa kolejne 24 porty 1GE oraz 2 10GE z możliwością stackowania. Ze 
względu na wymagania wydajnościowe, przełączniki muszą realizować przełączanie w architekturze cut-
through (tj. nie jest dopuszczalne buforowanie całego pakietu przed jego wysłaniem do portu docelowego – 
transmisja musi następować natychmiast po rozpoznaniu nagłówka pakietu). Opóźnienie przełączania pakietu 
nie powinno być większe niż 250ns. Przełączniki powinny realizować sprzętowe przełączanie w warstwie 2 i 3 z 
wydajnością nie mniejszą niż 480Gbit/s w konfiguracji nie gorszej niż Nexus C9372PX szt. 2 z dwiema Nexus 
LAN Enterprise License i 16 szt. 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter.. 2 szt Przełączników z portami 1 GE 
powinny być nie gorsze niż Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base  z modułami Catalyst 2960-X 
FlexStack Plus Stacking Module . 
 
Urządzenia mają posiadać pakiety serwisowe producenta lub autoryzowanego partnera producenta sprzętu dla 
zapewnienia aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wymiany urządzenia w przypadku awarii. 
 
3. Przełączniki dostępowe 
 
W obrębie szafy dystrybucyjnej mają być zastosowane przełączniki rdzeniowe, które w konfiguracji analogicznej 
jak opisana w poprzednim punkcie umożliwią najwyższą z możliwych dostępność usług dla użytkowników. 
Przełączniki te muszą posiadać co najmniej 16 portów SFP+ umożliwiających zrealizowanie połączeń 10Gbit/s. 
Przełączniki rdzeniowe muszą realizować przełączania w warstwie 2 i 3 oraz wspierać statyczne oraz 
dynamiczne protokoły routingu (EIGRP, RIP, OSPF). Do przełączników rdzeniowych powinny zostać 
podłączone przełączniki dostępowe, połączone w stos zapewniający wspólne zarządzanie. Przełączniki muszą 
być podłączone do przełączników rdzeniowych łączami 10Gbit/s. Przełączniki muszą posiadać po co najmniej 
48 portów każdy. Dodatkowo przełączniki te mają posiadać funkcję PoE zapewniającą zasilanie poprzez kabel 
sieciowy dla urządzeń końcowych, tj. telefonów, access pointów itp. 
Ze względu na łatwość zarządzania oraz jednolitość środowiska sieciowego wszystkie przełączniki (serwerowe, 



  
 
rdzeniowe oraz dostępowe) powinny pochodzić od tego samego producenta w konfiguracji: 
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base  - 4 szt. 
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module                      - 4 szt. 
Urządzenia mają posiadać pakiety serwisowe producenta lub autoryzowanego partnera producenta sprzętu dla 
zapewnienia aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wymiany urządzenia w przypadku awarii. 
 
 
 
4. Zabezpieczenie styku platformy serwerowej oraz macierzowej z siecią Internet 
 
Celem zapewnienia ochrony systemu informatycznego przed atakami oraz nieautoryzowanym dostępem do 
systemu z sieci internet, na styku z nią mają zostać zainstalowane dwa urządzenia typu UTM (Unified Threat 
Management), które będą pracowały również w trybie HA (High Availability). Mają również posiadać 
funkcjonalność HA umożliwiającą dostęp do systemów nawet w przypadku awarii jednego z urządzeń. 
Wymienione urządzenia mają mieć zaimplementowane mechanizmy bezpieczeństwa chroniące cały system 
przed atakami z zewnątrz. Urządzenia dodatkowo mają umożliwić bezpieczny i w pełni nadzorowany dostęp dla 
zdalnych użytkowników z zewnątrz przy użyciu funkcjonalności VPN. 
Urządzenia mają posiadać pakiety serwisowe producenta sprzętu, zapewniające bieżące aktualizacje 
oprogramowania do najnowszej wersji wraz z najnowszymi sygnaturami zabezpieczeń oraz wymianę 
urządzenia w przypadku awarii. 
Urządzenia powinny zapewnić obsługę co najmniej: 

• Firewall warstwy 3 i 4 
• Firewall aplikacyjny (możliwość filtrowania strumieni sieciowych w zależności od przenoszonych przez 

nie aplikacji) 
• IPS 
• Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem (oparta na usłudze chmurowej dostępności sygnatur, 

chmurowym mechanizmie sandbox oraz bazie reputacji sygnatur plików). 
W konfiguracji: 
ASA 5515-X with FirePOWER Services 6GE AC 3DES/AES SSD  – 2 szt. 
Cisco ASA5515 FirePOWER IPS and AMP 3YR Subs.                   – 2 szt. 
Urządzenia mają posiadać pakiety serwisowe producenta lub autoryzowanego partnera producenta sprzętu dla 
zapewnienia aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wymiany urządzenia w przypadku awarii. 
 
 
5. Redundantne routery dostępowe 
 
Aby zapewnić dostęp do systemu informatycznego z sieci Internet, na styku z łączami od operatorów 
internetowych mają zostać zainstalowane dwa routery dostępowe, skonfigurowane również w trybie HA. Jak w 
przypadku opisanych wcześniej urządzeń, zapewniając dostęp do systemów bez przerw nawet w przypadku 
awarii jednego z urządzeń. Dodatkowo mają posiadać funkcjonalność BGP (dynamiczny routing) oraz load 
balancing (równoważenie obciążenia łącz), które mają zapewnić dostęp do Internetu za pośrednictwem dwóch 
niezależnych operatorów oraz optymalizację utylizacji poszczególnych łącz. Ze względu na wielkość tablic BGP 
routery powinny posiadać co na najmniej 4GB pamięci RAM każdy w konfiguracji: 
Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,2,5GB DRAM,IPB – 2 szt. 
 
Urządzenia mają posiadać pakiety serwisowe producenta lub autoryzowanego partnera producenta sprzętu dla 
zapewnienia aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wymiany urządzenia w przypadku awarii. 
 
6. Bezprzewodowa platforma dostępowa 
 
Dla zapewnienia pracownikom firmy dostępu do infrastruktury serwerowej poprzez sieć bezprzewodową, mają 
zostać zaprojektowana i zainstalowana platforma bezprzewodowa w oparciu o centralny kontroler oraz 8 
bezprzewodowych punktów dostępowych. Punkty dostępowe powinny jednocześnie pracować w paśmie 
2.4GHz oraz 5GHz a także wspierać standardy: 802.11n oraz 802.11ac. System powinien umożliwiać wymianę 
ruchu pomiędzy siecią LAN a WLAN zarówno poprzez kontroler jak i bezpośrednio pomiędzy AP a LAN zgodnie 
z polityką narzucaną przez centralną konfigurację kontrolera. 
Ze względu na łatwość zarządzania oraz integrację mechanizmów bezpieczeństwa rozwiązanie sieci 
bezprzewodowej powinno pochodzić od tego samego producenta co urządzenia obsługujące sieć LAN. 
W konfiguracji: 
2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses    – 1 szt. 
802.11ac CAP; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain     – 8 szt. 



  
 
 
Urządzenia mają posiadać pakiety serwisowe producenta lub autoryzowanego partnera producenta sprzętu dla 
zapewnienia aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wymiany urządzenia w przypadku awarii. 
 
 
7. Platforma serwerowa 
 
Właściwa platforma serwerowa ma składać się z dwóch separowanych systemów klastrowych. W skład 
każdego z nich mają wchodzić trzy serwery korzystające z zasobów dyskowych udostępnianych przez wysoko 
wydajną macierz. Na każdym z klastrów mają być uruchomione dwie platformy wirtualizacyjne.  Środowisko 
wirtualne powinno umożliwiać stopień konsolidacji co najmniej 30:1 (czyli możliwość uruchomienia minimum 30 
środowisk wirtualnych na pojedynczej maszynie fizycznej). W każdym z klastrów powinny znajdować się co 
najmniej 3 serwery o parametrach: Procesor co najmniej Intel Xeon E5-2650, co najmniej 128 GB pamięci RAM 
DDR4 2133MHz. Platforma fizyczna powinna wspierać dodatkowo możliwość wirtualizacji zasobów 
sprzętowych serwerów poprzez wprowadzenie podziału pomiędzy fizycznym serwerem realizującym daną 
funkcję a profilem usługi dostępnym dla oprogramowania. Ponadto zastosowany system wirtualizacji powinien 
zapewniać wysoką niezawodność dzięki mechanizmom High Availability oraz Live Migration (w razie awarii 
jednej z trzech fizycznych maszyn stanowiących węzły klastra, pozostałe maszyny są w stanie w płynny sposób 
przejąć obsługę wirtualnych maszyn, które działały na węźle który uległ awarii). Serwery muszą umożliwiać 
instalację kart sieciowych zapewniających wirtualizację interfejsów oraz umożliwiających przyporządkowanie 
każdej maszynie wirtualnej dedykowanej wirtualizowanej karty sieciowej. W wypadku rozbudowy platformy 
serwerowej o systemu klasy Blade – system powinien umożliwiać przenoszenie profili wirtualnych serwera 
pomiędzy serwerami rack a serwerami znajdującymi się w szafce Blade. Dla zapewnienia najwyższego 
poziomu niezawodności i dostępności systemów, które będą pracować na projektowanej infrastrukturze należy 
przewidzieć dwa niezależne klastry. Zakłada się, że na każdym z nich będzie stale funkcjonować niezależna 
kopia wszystkich potrzebnych systemów. W fazie przewidzianej w ramach realizacji niniejszego projektu 
przyjęto, że obydwa klastry będą działać w ramach jednego Data Center. Natomiast opisana konfiguracja 
została pomyślana w sposób, który w przyszłości pozwoli na swobodne przeniesienie jednego z klastrów do 
odrębnego Data Center (własnego, bądź na kolokację w zewnętrznym Data Center). Wprowadzony wówczas 
zostanie dodatkowy stopień bezpieczeństwa, zapewniający płynność działania systemu nawet w przypadku 
katastrof typu pożar, zalanie, itp. Z tego właśnie powodu każdy z klastrów ma być wyposażony we własne 
przełączniki Ethernet.  
Wymaga się aby przełączniki zastosowane do podłączenia serwerów oferowały możliwość integracji środowiska 
sieciowego z wirtualizowanymi kartami sieciowymi zastosowanymi w serwerach w zakresie umożliwiającym 
odwzorowanie wirtualnych interfejsów sieciowych kreowanych na kartach w  postaci wirtualnych portów 
dostępnych na przełącznikach serwerowych. 
W konfiguracji: 
UCS C220 M4 SFF w/o CPU  mem  HD  PCIe  PSU  rail kit  - 6 szt. 
UCS SUPP PSS 8X5XNBD UCS C220 M4 SFF w/o CPU mem HD  - 6 szt. 
2.30 GHz E5-2650 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz       - 12 szt. 
16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1.2v      - 48 szt. 
Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual Port 10Gb SFP+                 - 6 szt. 
Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers         - 6 szt. 
770W AC Hot-Plug Power Supply for 1U C-Series Rack Server      - 12 szt. 
VMware vSphere 5 Standard (1 CPU) 3yr Support Required        - 12 szt. 
Cisco 12G SAS HBA with 8 external ports                         - 6 szt. 
Windows Server 2012 R2 Datacen (2 CPU/Unlim VM)    - 6 szt. 
VMware vCenter 5 Server Standard, 3 yr support required  - 1 szt. 
ISV 24X7 VMware vCenterServer Standard, List Price is ANNUAL - 1 szt. 
 
W zakresie powierzchni przechowywania danych przewidziano zakup dwóch macierzy (po jednej na każdy 
klaster). Dla zapewnienia maksymalnej wydajności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów dysków twardych 
macierz powinna wspierać mechanizmy automatycznego podziału przestrzeni na obszary zwane Tier oraz 
automatyczną migrację danych pomiędzy tymi obszarami. W opracowanym projekcie serwerowni 
zaproponowano konfigurację z trzema typami dysków twardych: dyski 600GB SAS 10k (42 szt.), NLSAS 3TB 
7.2k (11 szt) oraz dyski SSD 200GB (5 szt). 
Dyski SAS oraz SSD mają być umieszczone w ramach jednej puli dyskowej o konfiguracji (5 x RAID5 SAS 
600GB) + (1 x RAID5 200GB SSD), przeznaczonej do wykorzystania przez maszyny wirtualne. Mechanizm 
optymalizacji przestrzeni Tier ma zoptymalizować rozmieszczenie danych i zapewnić, że krytyczne dane 
przechowywane będą na dyskach SSD zapewniających bardzo wysokie parametry w zakresie zarówno 
prędkości odczytu jak i czasów dostępu. Pozostałe dane mają być zapisywane na tradycyjnych, 
wysokowydajnych magnetycznych dyskach 3TB NLSAS pojedynczej grupie RAID6. Zasób ten zostanie 



  
 
przeznaczony na potrzeby mechanizmu kopii zapasowej dla maszyn wirtualnych, który nie wymaga wysokiej 
wydajności. 
Macierz powinna umożliwiać skalowanie się do min. 120 dysków — zapewniając duże możliwości rozbudowy w 
przyszłości (zarówno na poziomie wydajności jak i pojemności). Macierz powinna zostać dodatkowo 
wyposażona w system tworzenia kopii zapasowych umożliwiający zabezpieczanie serwerów wirtualnych na 
poziomie obrazów maszyn wirtualnych, z zapewnieniem możliwości odzyskania pojedynczych plików oraz 
mechanizmów deduplikacji danych, gwarantujących wysoką wydajność i umiarkowane obciążenie infrastruktury 
w czasie wykonywania kopii. 
W konfiguracji: 
Enclosure,4U-60,DE6600,Empty,2PSU,0E,-C   - 2 szt 
Battery,E2700,0E,-C      - 4 szt 
E2700A,4GB Cntrlr,No HIC,for iSCSI Optical,-C   - 8 szt 
Disk Drive,3TB,7.2k,Non-FDE,DE6600,0E,-C   - 24 szt 
Disk Drive,600GB,10k,Non-FDE,DE6600,0E,-C   - 84 szt 
SSD,400GB,Non-FDE,DE6600,-0E,-C    - 4 szt 
HIC,E2700,16GB FC/10GB ISCSI,4-ports,-C   - 4 szt 
SFP,1Gb/10Gb,iSCSI,E-Series,0E,-C    - 16 szt 
OS Enable,Per-0.1TB,SANTRCTY,Ultra-Stor,0E,-C  - 6 szt 
OS Enable,Per-0.1TB,SANTRCTY,Cap-Stor,0E,-C  - 720 szt. 
OS Enable,Per-0.1TB,SANTRCTY,Perf-Stor,0E,-C  - 504 szt. 
 
8. Serwer na potrzeby centrali telefonicznej Contact Center 

 

W konfiguracji: 
UCS C220 M4 SFF w/o CPU  mem  HD  PCIe  PSU  rail kit  - 1 szt. 
UCS SUPP PSS 8X5XNBD UCS C220 M4 SFF w/o CPU mem HD  - 1 szt. 
2.30 GHz E5-2650 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz   -2 szt. 
16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1.2v      - 8 szt. 
Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual Port 10Gb SFP+                 - 1 szt. 
Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers         - 1 szt. 
770W AC Hot-Plug Power Supply for 1U C-Series Rack Server     - 2 szt. 
VMware vSphere 5 Standard (1 CPU) 3yr Support Required        - 2 szt. 
Cisco 12G SAS HBA with 8 external ports                         - 1 szt. 
 
W celu zapewnienia pełnej zgodności budowanego środowiska wymagane jest aby pprzełączniki serwerowe, 
serwery, sieć bezprzewodowa, routery, przełączniki dostępowe oraz proponowane macierze pochodziły od 
jednego producenta lub objęte były wspólnym dokumentem opisującym architekturę referencyjną opartą na 
zaproponowanych klasach i producentach urządzeń. Architektura referencyjna powinna być potwierdzona przez 
każdego z producentów sprzętu. 
 



  
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

§ … 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru. 
2. Płatność będzie dokonywana, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania przez Zamawiającego od 

Wykonawcy oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
3. Płatności dokonywane będą przelewami bankowymi w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy 

określony w fakturze VAT. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień skutecznego złożenia przez 
Zamawiającego dyspozycji przelewu w banku realizującym płatność. 

4. Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) będą doliczone do Wartości Umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT. 

 
§ … 

Usługi Gwarancyjne  

1. Okres gwarancyjny na Sprzęt dostarczony w ramach Umowy obowiązuje przez okres 36 miesięcy od daty 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 

 
§ … 

Odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5 % wartości netto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § … Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Wysokość kar umownych określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu ograniczona jest do wysokości 30% 
wartości netto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych należnych Zamawiającemu z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
 

§ … 

Zachowanie poufności 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem zlecenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w przeciągu 3 dni od dnia podpisania 
niniejszej Umowy, wykazu pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Usługi po stronie 
Wykonawcy, oraz imiennych oświadczeń o zachowaniu poufności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych 
nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji. 

4. Wykonawca będzie mógł wykorzystać informację o fakcie realizacji niniejszej umowy w materiałach 
reklamowych i referencyjnych po otrzymanie zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie pisemnej, 
w której określony zostanie szczegółowy zakres tych informacji. 

 


