
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

WIOS-WAT.2601.50.2017.KS Bydgoszcz, dnia 01.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na dostaw? o wartosci ponizej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z2015r., poz. 2164zpozn. zm.).

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM:
Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
tel. 52 582 64 66 do 68 fax: 52 582 64 69

IL OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest zakiip 2 serwerow pocztowych. Wymagania dotyczace przedmiotu zam6wienia
zawarte sa w szczegotowym opisie przedmiotu zam6wienia w pkt IV okreslajacym jego wymagane wlasciwosci.

Ul. TERM1N WYKONANIA ZAMOWIENIA
Terrain realizacji zamowienia: dostawa, instalacja oraz konfiguracja do 23.06.2017 r.

IV. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Nowy fabrycznie serwer pocztowy z szafa^ i konsola - 1 szt. o miniinalnych nastepujacych parametrach:
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Parametr/warunek

Obudowa

Plyta gt6wna

Chipset

Procesor

Chipset

Famine RAM

Opis wymagan

Obudowa Rack o wysokosci maks. 2U z moiliwosciij instalacji mm. 8 dyskow vvymienianych ,,na gorqco" wraz z komplelcm
wysuwanych szyn umozliwiajacych montai w szafie rack i wysuwanie senvera do celow serwisowych oraz organ izatorem kabli.
Posiadajaca zainstalowany czujnik, pofaczony z plyta gt6w»a senvera, informuji;cy o fakcie otwarcia obudowy bi^dz
nicwlasciwego domkni9cia obudowy odpowiednim wpisem w logach systemu.

Plyta g!6wna z mozliwo^ci^ zainslalowania do dw6ch procesorow wykonujacych 64-bitowe instrukcje. Plyta glowna musi bye
zaprojektowana przez producenta senvera.

Dcdykowany przez producenta procesora do pracy w senverach dwuprocesorowych.
Zainstalowany minimum jeden procesor oSmio-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym scrwerem. Wynik
wydajnosci proccsora instalowanego w oferowanym serwerze powinien wynosic minimum 498 punkt6w w SPECint_rate_2006
opublikowanych przez SPEC.org (w\v\v.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w senverach dwuproccsorowych.
Zainstalowane 64 GB pamieci RAM DDR4 Registered typu 2133Mhz w kosciach o pojemnoSci 16 GB. Producent senvera musi
oferowac mozliwosc obslugi pamieci RAM senvera o pojemiiosci do 512GB DDR4 2133Mhz. Na prycie g(6wnej powinno
znajdowa6 sie ininimum 16 slotow przeznaczonych na instalacje kosci pamieci. Mozliwe zabezpieczcnia pamii?ci: ECC, Patrol
Scrubbing, Demand Scrubbing, Sparing, Mirroring, Lockstep Mode.

Wojewodzki Inspekforat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

tel.52 582 64 66
fax.52 582 64 69

e-rnaii: wios@wios.bydgoszcz.pl
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Sloty PCI Express

Kartagraficzna

Wbudowane porty

Interfejsy sieciowe

Wewn^trzny
raodul SD

Wewn^trzny napfd
LTO

Kontroler dyskfiw

Dyski twarde

Naped optyczny

Zasilanie

Chlodzenie

Bexpieczefistwo

System operacyjny

Zarzadzanie

Dodatkowe
wyposaienie
serwera

Dodatkowe uslugi

Min. 6 slot6w generacji 3. Minimum dwa sloty umozliwiajace instalacje kart half-length full-height oraz cztery sloty
umozliwiajace instalacje kart low-profile half-length.

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamieci osiagajaca rozdzielczosc 1920x1200 przy 60 Hz. Jeden DisplayPort
z przodu serwera, jeden port VGA z tylu serwera.
min. 4 porty USB w tym: minimum 2 porty USB 3.0 oraz minimum 2 porty dostepne na przcdnim panelu obudowy serwera,
2 porty RJ4S, 1 port VGA na tylnym panelu obudowy, I DisplayPort na przednim panelu, min. 1 port RS232, 1 port rj45
dcdykowany na potrzeby zarzadzania serwerem.
Wewnatrz obudowy: porty umozliwiajace instalacje dw6ch kart SDHC o pojemno^ci 8/32GB - wymagana mozliwoSc
konfiguracji redundancji zainstalowanych kart.
Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Basc-T , Mozliwosc konfiguracji NIC Teaming, wspierana funkcjonalnosc \vake-on-lan
oraz Automatic MDI crossover. Interfejsy sieciowe nie moga zajmowa6 zadnego z dostepnych slotow PCI-Express. Mozliwos'c
wspoldzielonego dostejui do konlrolera zarzadzajacego serwerem poprzez jeden z wyzej wymienionych port6w. Ponadto scrwer
powinicn bye wyposazony w jcdcn dedykowany port Gigabit Ethernet Base-T na potrzeby zarzadzania.
Mozliwos'c zainstalowania minimum dwoch kart SDHC 32GB . Mozliwos'c skonfigurowania mechatiizmu redundancji pomiijdzy
zainstalowanymi kartami SDHC.

Mozliwosc instalacji wewnetrznego napedu LTO6.

Zainstalowany sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. 1GB pamieci cache , obslugujacy konfiguracje poziomow RAID:
0/1/5/6/10/50/60 oraz umozliwiajacy implementacje technologii SSD coaching oraz Aslat.

Mozliwos'c instalacji dysk6w twardych SATA, SAS.
Zainstalowane 8 dyskdw twardych.
600GB 10K Enterprise SAS 12Gbps Hot Swap Hard Drive w RAID 5

Mozliwosc instalacji napedu DVD+/-RW

Minimum dwa rediindimtne zasilacze o mocy min/max:
450 W, 550W, 750 W, 1 100W 80 Plus typu GOLD/PLATINIUM
Mozliwos'c instalacji rcdundanttrych wcntylatorow w konliguracjach:
- 2 + I redundant dla zainstalowanego jednego procesora
-3 + 1 redundant dla zainstalowanych dw6ch procesor6w
Zintegrowany z plyta glowna modul TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy.

Zainstalowany system operacyjny Linux.

Zintegrowany z ptyt^ g!6wn^ scrwcra, niezalezny od systemu operacyjnego, kontroler zdalnego zarzadzania umozliwiajacy:
- zdalne monilorowanie i informowanic o statusic scrwera (m.in. prijdkos'ti obrotowej vventylatorow, konfiguracji senvera)
- bezpieczny dostep poprzez hlm!5,
- wspierajacy protokory: IPMI 2.0, DCMI 1.0, WS-MAN, SMASH-CLP, SNMP v3,
- przckicrowanie konsoli szcrcgowej: IPMI Serial over LAN ; SSH / Telnet over LAN; przekierowanie USB,
- wyb6r dostepu do serwera poprzez dedykowany port lub port wsp61dziclony dla zarzadzania i ruchu sieciowcgo,
- dostep do watchdog timers,
- konfiguracje automatycznych powiadomieii out-ol^-band vv postaci trapow SNMP, wiadomo^ci SMTP (email),
- autentykacjc uzytko\vnik6w: lokalna oraz poprzez bezpiecznc polqczenie z AD, LDAP,
- obsluga protokolow SSL, SSH, RMCP+, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, LDAP, LDAPS, SMTP, SNMP, SNTP,

VLAN, NTP, Telnet,
- blokowanie dostepu okreSlonych adresow IP oraz portdw,
- zdalne wlaczenie, wylaczenie oraz restart serwera,
- konfigurowanie ustawiefi BIOS w tym zmiana hasla administratora oraz opcji Secure Boot,
- deployment sterownikow systemu operacyjnego.

1. Szafa teleinformatyczna ze stelazem 19 call ZPAS typ: WZ-SZBSE-005-5G11-I2-0000-2-01 1 - 1 szt.
Dodatkowe wyposazenie szafy:

- listwazasiIajacaWZ-LZI30-09-00-000- 1 x 16A, LZI-30/9 (montaz 19"}-2szt.
- polka stala WZ-SBOO-49-01-01 1 II 2U 650 mm, mocowana na 2 belkach nosnych, RAL 7035 - 2 szt.
- patchcord Cat 5e - 2 m - 1 0 szt.
- patchcord Cat 5e - 3 m - 1 0 szt.
- patchcord Cat 5e - 5 m- 10 szt.
- patchcord OM3 LC-SC - 6 szt.
- patchcord OM3 LC-LC - 4 szt.

2. Konsola LCD Aten KL-1508AIM CATS - I szt. z nastepujacym osprz^tem:
- adapter do podlaczenia komputera wyposazonego w zlacze PS2+ VGA - 4 szt.
- adapter do podlaczenia komputera wyposazonego w zlacze USB+ VGA - 4 szt.

1 . Wykonawca wykona w siedzibie Zamawiajacego instalacje oraz konfiguracje Srodowiska Linux.
2. Wykonawca wykona migracje do nowego srodowiska senvera pocztowego Qmailux opartego o licencje GNU GPL

w ponizszym zakrcsie:
- instalacja wersji korporacyjnej z konfiguracje do pracy rownoleglej (goraca rezerwa),
- implementacja mechanizm6w, ktore posiadaj^ naslepujace funkcjonalnosci:

a) pelen lokalny monitoring aklywnos'ci autoryzacji na konta pocztowe i wysylek maili pod katem naduzyc, z mozliwoScii}
wiaczenia powiadoinieri mailowych, smsowych, atakze automatycznych blokad kontjes'li wykryte zostaly naduzycia
b) umozlivvienie wspoldzielenia katalogow w ramach r6znych skrzynek pocztowych
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c) mozliwosc przechowywania ksiazek adresowych bezpoSrednio na scrwerze i wspoldzielenia ich miedzy rozne programy
pocztowe i u2ytkownik6w

- implemcntacja skryplow do synchronizacji maszyn oraz tworzenie kopi zapasowych obrazow system6w pocztowych
- migracja systemu Eset Mail Security for Linux.

3. Wykonavvca zapewni dostsp do og6Inopolskiej, tclefonicznej infolinia/linia tcchniczna producenta senvera, umozliwiajaca po
podaniu numeru seryjnego urzadzenia weryfikacje: konfiguracji sprzetowej senvera, w tym model i typ dyskow twardych,
procesora, iloSc fabrycznie zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu obowiazywania i typ udzielonej gwarancji.

4. Wykonawca zapewni mozliwos'c aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu serwcra w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta senvera.

5. 24 miesieczna gwarancja producenta w trybie on-site, 9x5x4 godziny czas reakcji dla kazdego senvera.
6. 24 miesieczna gwarancja dla szafy teleinformatycznej ze stelazem oraz konsoli LCD.

2. Nowy fabrycznie serwer pocztowy — 1 szt. o minimalnych nast^puj^cych parametrach:
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Parametr/warunek

Obudowa

Plyta gt6wna

Chipset

Proeesor

Chipset

Pamie^ RAM

Sloty PCI Express

Karta graficzna

Wbudowane porty

Interfejsy sieciowe

Wewnctrzny
modul SD

Wcwn^trzny nap?d
LTO

Kontrolcr dysk6w

Dyski twarde

Nap<;d optyczny

Zasilanic

Chlod/enie

Opis wymagan

Obudowa Rack o wysokosci maks. 2U z mozliwoscia instalacji min. 8 dyskow wymienianych ,,na goraco" wraz z kompletem
\vysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i wysuwanie senvera do celow senvisowych oraz organizatorem kabli.
Posiadajaca zainstalowany czujnik, pofaczony z plytq gtowna serwcra, informujacy o fakcie otwarcia obudowy badz
niewlas"ciwego domkniecia obudowy odpowiednim wpisem w iogach systemu.

Ptyta gt6wna z mozliwoscia zainstalowania do dwoch procesorow wykonujacych 64-bitowe instrukcje. Plyta glowna musi bye
zaprojektowana przez producenta scrwera.

Dcdykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Zainstalowany minimum jeden procesor osmio-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym senverem. Wynik
\vydajnosci procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien wynosic minimum 498 punkt6w w SPECint rate 2006
opublikowanych przez SPEC.org (www.spec.org1 dfa konfiguracji dwuprocesorowej.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuproccsorowych.

Zainstalowane 64 GB pami?ci RAM DDR4 Registered typu 2133Mhz w kosciach o pojemnosci 16 GB. Producent senvera musi
oferowac mozliwos'c obslugi pamieci RAM senvera o pojemnosci do 512GB DDR4 2I33Mhz. Na plycie glownej powinno
znajdowac si? minimum 16 slotbw przeznaczonych na instalacje ko^ci pamieci. Mozliwe zabezpieczenia pamieci: ECC, Patrol
Scrubbing, Demand Scrubbing, Sparing, Mirroring, Lockstep Mode.

Min. 6 slot6w generacji 3. Minimum dwa sloty umozliwiajace instalacje kart half-length full-height oraz cztery sloly
umozliwiajace instalacje kart low-profile half-length.

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamieci osiagajaca rozdzielczosc 1920x1200 przy 60 Hz. Jeden DisplayPort
z przodu serwera, jeden port VGA z tylu serwera.
min. 4 porty USB w tym: minimum 2 porty USB 3.0 oraz minimum 2 porty dostepne na przednim panelu obudowy serwera , 2
porty RJ45, 1 port VGA na tylnym panelu obudowy, 1 DisplayPort na przednim panelu, min. 1 port RS232, 1 port rj45
dedykowany na potrzeby zarzadzania serwerem.
Wewnatrz obudowy: porty umozliwiajace instalacje dwoch kart SDHC o pojemnosci 8/32GB - wymagana mozliwos'c
konfiguracji redundancji zainslalowanych kart.
Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T . MozliwoSc konfiguracji NIC Teaming, wspierana funkcjonalno£6 wake-on-lan
oraz Automatic MDI crossover. Interfejsy sieciowe nie moga zajmowac zadnego z dostepnych slotbw PCI-Express. MozliwoS6
wsp61dziclonego dost^pu do kontrolera zarzadzajacego serwerem poprzez jeden z wyzej wymienionych portow. Ponadto scrvver
powinien bye wyposazony w jeden dedykowany port Gigabit Ethernet Base-T napoirzeby zarzadzania.
Mozliwosc zainstalowania minimum dwoch kart SDHC 32GB . Mozliwosc skonfigurowania mechanizmu redundancji pomi^dzy
zainstalowanymi kartami SDHC.

Mo2liwo£c instalacji wcwn^trznego napedu LTO6.

Zainstalowany sprzctowy kontroler dysko\vy, posiadajacy min. 1GB pamie.ci cache , obstugujacy konfiguracje poziom6w RAID:
0/1/5/6/10/50/60 oraz umozliwiajacy implementacje technologii SSD coaching oraz Astat.

MozliwoSc instalacji dysk6w twardych SATA, SAS.
Zainstalowane 8 dysk6w twardych.
600GB 10K Enterprise SAS 12Gbps Hot Swap Hard Drive w RAID 5

Mozliwosc instalacji napedu DVD+/-RW
Minimum dwa redundantne zasiiacze o mocy min/max:
450 W, 550W, 750 W, 1 IOOW 80 Plus typu GOLD/PLATINIUM
Mozliwosc instalacji redundantnych wenlylatorow w konfiguracjach:
-2 + 1 redundant dla zainstalowanego jednego procesora,
-3 + 1 redundant dla zainstalowanych dw6ch procesor6w.

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
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18 Bezpieczertstwo Zintegrowany z plyta gtowna modul TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy.

System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny Linux.

20

Zarzadzanie

Zintegrowany z ptyta- gtowna serwcra, niczalezny od systemu opcracyjnego, kontroler zdalnego zarzadzania umozliwiajacy:
- zdalne monitorowanie i infonnowanie o statusic serwera (m.in. pr9dko$ci obrotowcj wcntylatorow, konfiguracji serwera),
- bezpieczny dostep poprzez Iitml5,
- wspierajacyprotokoly:IPMI2.0,DCMII.O, WS-MAN, SMASH-CLP, SNMP v3,
- przekicrowanie konsoli szeregowej: IPMI Serial over LAN ; SSH / Telnet over LAN ; przekierowanie USB,
- wyb6r dostepu do serwcra poprzez dedykowany port lub port wspoldzielony dla zarzadzania i menu sicciowego
- dostfjp do watchdog timers,
- konfiguracje automatycznych powiadomien out-of-band w postaci trapow SNMP, wiadomosci SMTP (email),
- autentykacje uzytkownikow: lokalna oraz poprzez bezpieczne pol^czenie z AD, LDAP,
- obsluga protokofow SSL, SSH, RMCP+, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, LDAP, LDAPS, SMTP, SNMP, SNTP,

VLAN,NTP, Telnet,
- blokowanie dostepu okreSlonych adres6w IP oraz portdw,
- zdalne wltjczenie, wylaczenie oraz restart serwera,
- konfigurowanie ustawieh BIOS w tym zmiana hasla administratora oraz opcji Secure Boot,
- deployment sterownik6w systemu operacyjnego.

21

Dodatkowe ustugi

1. Wykonawca wykona w siedzibie Zamawiajacego instalacjc oraz konfiguracje Srodowiska Linux.
2. Wykonawca wykona migracje do nowego Srodowiska serwera pocztowego Qmailux opartego o licencje GNU GPL

w ponizszym zakresie:
- instalacja wersji korporacyjnej na 2 maszynach wirtualnych z konfiguracja do pracy rownolegJcj (goraca rezerwa),
- implementacja mechanizm6w, ktore posiadaj^ nastepujacc funkcjonalnos'ci:

a) pelen lokalny monitoring aktywnos'ci autoryzacji na konta pocztowe i wysytek maili pod katem naduzyc, z mozliwoscia.
wl^czenia powiadomien mailowych, smsowych, a takxe automatycznych blokad kont jcfili wykryte zostaly naduzycia,
b) umozliwienie wsp6tdzielenia katalogow w ramacii r6znych skrzynek pocztowych,
c) mozliwosii przechowywania ksiazek adresowych bezpo^rednio na serwerze i wspoJdzidenia ich mi^dzy r6zne programy
pocztowe i uzylkownikow,

- implementacja skrypt6w do synchronizacji maszyn oraz tworzenie kopi zapasowych obrazow systemow pocztowych,
- migracja systemu Eset Mail Security for Linux.

3. Wykonawca zapewni dosteji do ogolnopolskiej, telefonicznej infolinia/linia techniczna produccnta serwera, umozliwiajaca
po podaniu numcru seryjnego urzqdzenia weryfikacje; konfiguracji sprzetowej serwera, w tym model i typ dysk6w twardych,
procesora, iloSc fabrycznie zainstalowanej pamieci opcracyjnej, czasu obowiazywania i typ udzielonej gwarancji.

4. Wykonawca zapewni mozliwoSc aktualizacji i pobrania sterownik6w do oferowanego modelu serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta senvera.

5. 24 miesieczna gwarancja producenta w trybie on-site, 9x5x4 godziny czas reakcji dla kazdego serwera.
6. 24 miesieczna gwarancja dla szafy teleinformatyczncj ze stelazem oraz konsoli LCD.

V. WARUNKIPLATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Platnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

VI. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogarai ustawowymi
> dysponowanie osobarai zdolnymi do wykonania zamowienia
> dysponowanie niezb^dnq. wiedz^, doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i teclinicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamowienia
> serwer musi by6 wyprodukowany zgodnie z norma_ ISO-9001:2000 dla producenta
> firma serwisujaca musi posiadac ISO 9001:2000 na 6wiadczenie uslug serwisowych oraz posiadad

autoryzacje producenta serwera
> Wykonawca zapewni osoby posiadajqce wiedze z ponizszych zakresow tematycznych:

- Linux
-Eset

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinnai

> zawierac adres lub siedzib? Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu
> okreslac cen^ za calosc dostawy i instalacji oraz konfiguracji okreslonej w opisie przedmiotu zamowienia
> zawierac dofaczony certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta
> zawierac dofqczony certyfikat ISO 9001:2000 dla finny serwisuj^cej
> zawierac dotyczony certyfikat/ zaswiadczenie o odbyciu kurs6w z ponizszych zakresow ternarycznych;
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• Linux
-Eset

VIII. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Aleksander Brygman - e-mail: aleksander.brvgman@wios.bydgQszcz.pl
> Slawomir Dominiak - e-mail: slawornir.dominiak@wios.bydgoszcz.pl

tel. (52) 582 64 66 do 68

IX. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye zlozona w terminie do 07.06.2017 r. do godz. 12.00 wjednej zform:

• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Oclirony Srodowiska w Bydgoszczy,
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokqj nr 22);

• faxem na nr 52 582 64 69;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszc2.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie bedq rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uprywem terminu skladania ofert zmienic" lub wycofac swojq ofert?.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcow wyjas"nieri dotyczacych treSci

zlozonych ofert.

X. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajacy wybierze Wykonawce, ktory zaproponuje najkorzystniejsza^ oferte i zawrze z nim umow? o tresci
zgodnie z zalqcznikiem.
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Ogolne warunki umowy

§1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupuja.cy nabywa 2 serwery pocztowe, ktorych charakterystyke okresla zatqcznik
do niniejszej umowy, zwane dalej urz^dzeniem lub sprzetem.

§2

1. Sprzedawca zobowiazuje si§ dostarczyc w jednej dostawie przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby
Kupujqcego w Bydgoszczy, ul. P. Skargi 2, wterminie do dnia 23 czerwca 2017 r.

2. Sprzedawca zobowiazuje si§ wykonac w siedzibie Kupujqcego w odniesieniu do urza_dzenia dodatkowo
nastepuja.ce obowiqzki:

1) instalacje oraz konfiguracje srodowiska Linux,
2) migracje do nowego srodowiska serwera pocztowego Qmailux opartego o licencj§ GNU GPL

w ponizszym zakresie:
a) instalacja wersji korporacyjnej na 2 maszynach wirtualnych z konfiguracjq do pracy rownolegtej

(goraca rezerwa),
b) implementacja mechanizmow, ktore posiadaja, nastepuj^ce funkcjonalnosci:

ba) pefen lokalny monitoring aktywnosci autoryzacji na konta pocztowe i wysytek maili pod
katem naduzyc, z mozliwoscia, wta_czenia powiadomieri mailowych, smsowych, atakze
automatycznych blokad kont jesli wykryte zostafy naduzycia,

bb) umozliwienie wspotdzielenia katalogow w ramach roznych skrzynek pocztowych,
be) mozliwosc przechowywania ksi^zek adresowych bezposrednio na serwerze

i wspoWzielenia ich miedzy rozne programy pocztowe i uzytkownikow,
c) implementacja skryptow do synchronizacji maszyn oraz tworzenie kopii zapasowych obrazow

systemow pocztowych,
d) migracja systemu Eset Mail Security for Linux.

3. Sprzedawca zobowiqzuje sie zapewnic w odniesieniu do urz^dzenia:
1) dostep do ogolnopolskiej, telefonicznej infolinii/linii technicznej producenta serwera, umozliwiaja^cej po

podaniu numeru seryjnego urzqdzenia weryfikacje: konfiguracji sprzetowej serwera, w tym model i typ
dyskow twardych, procesora, Nose fabrycznie zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu
obowia,zywania i typ udzielonej gwarancji,

2) mozliwosc aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
serwera.

4. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 i wykonanie obowia^zkow okreslonych w ust. 2 zostanie
potwierdzone protokofem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w dniu jego dostarczenia.

§3

1. Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi zf (slownie:
. . . . U . • . " - . D • - - - - * h , ... ....... T ....... r .'..- .f,

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowiazah, o ktorych mowa w §2 ust. 1-3 oraz w §5 ust. 4,
2) obowiazuja^cy podatek VAT.

3. Kupujqcy zobowiqzuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie
faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokoHj odbioru, o ktorym mowa w §2 ust. 4, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuja,cego przelewem na konto podane w tej fakturze.

4. Dniem zaptety bedzie dzieh obcigzenia rachunku Kupujqcego.
5. Sprzedawca zobowiazuje si§ do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych (podatek VAT)

zwia,zanych z wystawiona, dla Kupujqcego faktura. VAT oraz do zaplaty Kupujqcemu odszkodowania
w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* p^atnikiem podatku VAT, NIP

§4

Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie i wolny od wad.

§5

1. Sprzedawca oswiadcza, ze sprzet jest objety 24 - miesiecznq gwarancja, producenta.
2. Bieg okresu gwarancji, o ktorej mowa w ust. 1, rozpoczyna sie od dnia podpisania przez obie strony bez

zastrzezeh protokotu odbioru, o ktorym mowa w §2 ust.4.
3. Sprzedawca do sprzetu doJqczy karty gwarancyjne.
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4. W przypadku, gdy naprawa wykonywana w ramach gwarancji b§dzie wymagata dostarczenia sprzetu do
miejsca wskazanego przez producenta, Sprzedawca zobowiazany jest do:

1) dostarczenia sprzetu do miejsca wykonywania naprawy,
2} dostarczenia w miejsce sprzetu objetego naprawa_, sprzetu wolnego od wad o takich samych

parametrach na czas naprawy.
5. Sprzedawca oswiadcza, ze zgodnie z warunkami gwarancji, wynikajqcymi z kart gwarancyjnych, o ktorych

mowa w ust. 3, naprawy sprzetu b^da, wykonywane na nastepujqcych zasadach:
1) odgodzinyS.OOdo 17.00,
2) od poniedziatku do pia_tku,
3) w cia.gu 4 godzin od zgloszenia.

§6
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 i §2, Sprzedawca

zobowiazuje sie do zaptaty na rzecz Kupujacego kary umownej w wysokosci 1 % ceny, o ktorej mowa w §3
ust. 1, za kazdy dzieii opoznienia.

2. Sprzedawca zobowiqzany jest do uiszczenia na rzecz Kupujacego kary umownej w wysokosci 10% ceny,
o ktorej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawcy
obowiazkow, o ktorych mowa w §2 ust. 1-3 oraz §5 ust. 3-5.

3. Kupuj^cy zastrzega sobie prawo do docnodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych
w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszajqcq wysokosc ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§7

Zmiany umowy wymagaja, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych umowq majq odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja. pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sa.du w Bydgoszczy.

§9

Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplatzach, dwa dla Kupuja,cego i jeden dla Sprzedawcy.


