
Swarzędz: Wdrożenie Centralnego Systemu Backupu i Archiwizacji wraz z dostawą sprzętu
Numer ogłoszenia: 495558 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 
65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie Centralnego Systemu Backupu i 
Archiwizacji wraz z dostawą sprzętu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 
SYSTEM CENTRALNEGO BACKUPU I ARCHIWIZACJI 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i 
dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu jak również systemu operacyjnego na którym będzie 
pracować Centralny System Backupu i Archiwizacji wraz z ich instalacją. Tabela 1 Przedmiot 
zamówienia - Centralny System Backupu i Archiwizacji Lp. Oprogramowanie Ilość sztuk 1. 
SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S 
BASIC 12 MONTHS 1 2. SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR WINDOWS WIN PER 
SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS 2 3. SYMANTEC BACKUP EXEC 
2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV 
BAND S BASIC 12 1 4. SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR LINUX PER SERVER 
BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS 6 5. SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 
OPTION DEDUPLICATION WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 
MONTHS 1 6. Microsoft WinSvrStd 2012 LicSAPk OLP NL Gov 2 Proc with SA z możliwością 
downgradu 1 Tabela 2 Przedmiot zamówienia - Serwer pełniący role dla centralnego system backup i 
archiwizacji Lp. Parametr Charakterystyka wymagania minimalne Parametr oferowany 1. Typ Serwer 2. 
Obudowa Obudowa typu RACK 19 cali wysokość maksymalna 2U, wraz ze wszystkimi elementami 
niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na 
klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 3. Płyta główna Płyta główna 
z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów, czterordzeniowych lub więcej. Płyta główna 
powinna umożliwiać obsługę minimum 128GB. 4. Chipset Dedykowany przez producenta procesora do 
pracy w serwerach dwuprocesorowych 5. Procesor Dwa minimum czterordzeniowe procesory 
kompatybilne z architekturą oprogramowania x86. Każdy z procesorów musi być taktowany z zegarem, 
co najmniej 2.40Ghz, oraz posiadać minimum 12 MB pamięci L3 lub procesor równoważny 
wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania 
procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba 
równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz w wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 6. 
RAM Minimum 16GB 4x4GB DDR3. Pamięć z zabezpieczeniami Memory Mirroring i ECC 8. Gniazda 
PCI Minimum 3 złącza PCIe drugiej generacji w tym minimum 1x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4 9. Interfejsy 



sieciowe Minimum 2 porty typu 10-100-1000 RJ-45. 10 Napęd optyczny Napęd zewnętrzny DVD 
wykorzystujący interfejs USB 11. Dyski twarde Możliwość instalacji dysków (wewnątrz serwera): 
SATA,SAS,SSD. Zainstalowane dyski: 2 dyski minimum o pojemności 300GB 10000 rpm typu Hot 
Swap SAS 6Gb/s każdy, skonfigurowane w RAID 1, 10 dysków o pojemności 2TB NearLine SAS 6Gb-s 
3.5- 7.2 k RPM typu Hot Swap każdy, skonfigurowane w RAID1+0 (RAID 10) 12. Kontroler RAID 
Dedykowany wewnętrzny, sprzętowy umożliwiający konfigurację minimum RAID: 0,1,1+0, wyposażony 
w pamięć Cache min. 512MB, Dedykowany kontroler SAS z min. 2 portami zewnętrznymi SAS 6Gb/s 
umożliwiające podłączenie zewnętrznej biblioteki taśmowej 13. Inne gniazda Minimum 6 x USB 2.0, 
VGA 14. Video Zintegrowana karta graficzna 15. Zasilacze Redundantne minimum 750W każdy wraz z 
kablami zasilającymi 16. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 17. Karta 
Zarządzania Zainstalowana karta zarządzająca, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego, posiadająca dedykowane złącze RJ-45. 18. Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany 
zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich 
dokumentów potwierdzających posiadanie deklarowanych certyfikatów. Oferowany serwer musi 
znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla MS 
Windows Server 2008 w wersji x86, x64 i R2 x64 19. Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata 
gwarancji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od zgłoszenia, świadczona w miejscu instalacji 
sprzętu. W razie konieczności koszty transportu ponosi producent. Firma serwisująca musi posiadać 
certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w 
przypadku nie wywiązania się obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 20. Dokumentacja użytkownika Zamawiający 
wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio 
lub u producenta lub jego przedstawiciela. Tabela 3 Biblioteka taśmowa Lp. Parametr Charakterystyka 
(wymagania minimalne) Parametr oferowany 1. Obudowa Do zamontowania w szafie Rack, 
maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych, 2. Napęd 1x LTO5 3. Interfejs SAS 6Gb/s 
wraz z kablem do podłączenia biblioteki do serwera o długości min. 1m 4. Liczba slotów 24 w tym 
minimum jeden slot we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie 
wszystkich slotów. W komplecie min. 24 taśmy LTO5 i jedna taśma czyszcząca oraz etykiety do 
oznaczenia taśm. 5. Dodatkowe - interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość 
bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD - wyjmowane magazynki kieszeni 
na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm - wsparcie dla nośników LTO WORM (Write 
Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego 
przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) - obsługa SNMP oraz IPv6 - wsparcie dla 
technologii szyfrowania backupowego danych - 1 taśma czyszcząca 6. Warunki gwarancji dla autoloadera 
- przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii - 
wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscu instalacji - dostawca ponosi koszty napraw 
gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu - w czasie obowiązywania gwarancji dostawca 
zobowiązany jest do udostępnienia zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na 
płytach CD lub stronach internetowych). - wymagana instalacja urządzenia w szafie serwerowej Rack. 
Zamówienie poniżej progów unijnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-6, 72.90.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 



I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2900,00 zł

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: O 
zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedno wdrożenie systemu 
backupu i archiwizacji o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. Do oferty należy 
dołączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w-w dostawy; 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o dokumenty dołączone do oferty 
w kali spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  dostaw lub  usług  w zakresie  niezbędnym do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania  ofert  albo  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 
potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu  na  potencjał  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

•



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok.410.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi 
Interesanta - Kancelaria Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


