
 
Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Spółka z o.o. 

z siedzibą w Gdyni, 
ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia 

REGON: 19251610, KRS: 0000066350, NIP: 958-08-86-484 
 
działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w 
przetargu nieograniczonym  na zakup i dostawę urządzenia VERITAS FLEX APPLIANCE wraz z 
oprogramowaniem spełniających poniższą specyfikację: 
  

1. Urządzenie VERITAS FLEX APPLIANCE 5250 o wysokości 2U 

Wymagane jest dostarczenie jednego urządzenia Veritas Flex Appliance 5250 wraz  

z 3 letnim wsparciem producenta w trybie 24/7. 

Oferowane urządzenie musi posiadać przestrzeń na dane po deduplikacji o pojemności 

minimum 36TB (powierzchnia czynna). 

Oferowane urządzenie musi posiadać interfejsy sieciowe:  

• 4 porty Ethernet 1 GbE (wymagane w urządzeniu), 

• 2 porty Ethernet 10/25 GbE ze złączem SFP28 (wymagane w urządzeniu), 

• 2 porty FC 16Gb (wymagane w urządzeniu) dla podłączenia do infrastruktury SAN z dys-
kami i napędami taśmowymi. 

Opis urządzenia w katalogu producenta: 

29964-M0034 

 

FLEX APPLIANCE 5250 36TB B, 4 x1GB ENET, 2 x 10/25GB ENET, 2x16GB 

FC STANDARD APPLIANCE + STANDARD MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 

36MO GOV 

 

2. System operacyjny urządzenia VERITAS FLEX FLEX SOFTWARE 5250  

Subskrypcja licencji na urządzenie wraz ze wsparciem technicznym na 36 miesięcy. 

Opis systemu operacyjnego w katalogu producenta: 

31025-M0034 

 

FLEX SOFTWARE 5250 1 TB ONPREMISE STANDARD SUBSCRIPTION + 

ESSENTIAL MAINTENANCE LICENSE INITIAL 36MO GOV 

 

 

3. Oprogramowanie VERITAS NETBACKUP 

• Konwersja aktualnie posiadanej przez ZMPG puli licencyjnej w tradycyjnym systemie licen-
cjonowania: 

Opis Liczba 

NETBACKUP OPT LIBRARY BASED TAPE DRIVE XPLAT 1 DRIVE ONPREMISE 

STANDARD PERPETUAL LICENSE 

5 

 



NETBACKUP ENT SERVER WLS 1 SERVER HARDWARE TIER 2 ONPREMISE 

STANDARD PERPETUAL LICENSE 

1 

 

NETBACKUP SERVER AND 5 STD CLIENT STARTER PACK WLS SERVER 

ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE 

1 

 

NETBACKUP ENT CLIENT WLS 1 SERVER HARDWARE TIER 3 ONPREMISE 

STANDARD PERPETUAL LICENSE 

4 

 

NETBACKUP ENT CLIENT WLS 1 SERVER HARDWARE TIER 2 ONPREMISE 

STANDARD PERPETUAL LICENSE 

11 

 

NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DB PACK WLS 1 SERVER HARDWARE 

TIER 3 ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE 

4 

 

NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DB PACK WLS 1 SERVER HARDWARE 

TIER 2 ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE 5 

 

na system pojemnościowy:  

 

Opis Liczba 

VERITAS NETBACKUP PLATFORM BASE - COMPLETE EDITION WITH FLEXIBLE 

LICENSING - ON-PREMISE LICENSE - 1 FRONT END TB PLUS 

25 

 

 

• Wsparcie techniczne licencji VERITAS NETBACKUP po konwersji na okres do 20.12.2022r. 

  
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zapieczętowanej kopercie opisanej tytułem 
"VERITAS 2021" do dnia 08 listopada 2021 r. do godziny 13:00 w Przedsiębiorstwie Portowym "SIEĆ" Sp. 
z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, pok. 104, oferty spełniającej następujące wymagania: 
 
Istotne warunki realizacji dostawy: 

4. Oferent musi posiadać status: Partner in the Veritas.  

5. Oferent musi wykazać, że dysponuje przynajmniej dwoma inżynierami z Certyfikatem Veritas 
z zakresu NetBackup i/lub NetBackup Appliances.  

6. Oferent musi wykazać, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
2 wdrożenia środowiska Veritas Netbackup Appliance polegające na dostawie, instalacji i uru-
chomieniu lub rozbudowie istniejącego systemu kopii zapasowych opartego na rozwiązaniu Ve-
ritas Netbackup Appliance.  

7. Dostawa urządzenia w miejsce instalacji. 

8. Instalacja urządzenia w szafie rack. 

9. Konfiguracja sieci LAN i SAN. 



10. Migracja obecnego serwera backupu na urządzenie Veritas Appliance. 

11. Podłączenie biblioteki taśmowej poprzez sieć SAN. 

12. Konfiguracja polityk backupu Vmware z wykorzystaniem transportu po sieci SAN. 

13. Rekonfiguracja polityk backupu: zapis na puli dyskowej z deduplikacją następnie replikacja do 
biblioteki taśmowej.  

14. Instalacja i konfiguracja zapasowej instancji serwera Veritas NetBackup w odległej lokalizacji 
(jako wirtualna maszyna) i konfiguracja replikacji zdeduplikowanych danych do tej lokalizacji.  

15. Warsztaty i transfer wiedzy z zakresu administracji urządzeniem. 

16. Projekt rozwiązania i dokumentacja powykonawcza. 

17. Testy odtworzeniowe.  

 

Wymagania realizacji dostawy 

18. Sprzęt sieciowy dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia: 

• musi być sprzętem fabrycznie nowym, tzn. wyprodukowanym nie wcześniej, niż 6 (słownie: 
sześć) miesięcy przed jego dostarczeniem, 

• w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania 
z produkcji, sprzedaży lub wsparcia, 

• nie może być sprzętem używanym wcześniej w innych projektach,  

• musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta obejmującego również 
rynek Unii Europejskiej, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyj-
nych; 

19. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w oryginalnym opakowaniu, na własny koszt i ry-
zyko do Działu Telekomunikacji i Informatyki Zamawiającego mieszczącego się w Gdyni przy 
ul. Kwiatkowskiego 60, budynek A1, pokój nr 110. 

20. Sprzęt i oprogramowanie musi być kupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta.  

21. Dokumenty gwarancyjne, licencje i rejestracja użytkownika końcowego musi być wystawiona na 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

22. Dostarczone ze sprzętem oprogramowanie wraz z licencją muszą być wolne od roszczeń osób 
trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych. 

23. W terminie do 15 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru końcowego Zamawiający wy-
maga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu wystawionego przez producenta sprzętu 
i oprogramowania potwierdzającego zarejestrowania kontraktu serwisowego  
u producenta. Dokument musi zawierać numery seryjne urządzeń, wyszczególnienie oprogra-
mowania oraz okres świadczenia usługi, rodzaj wsparcia technicznego oraz reżimy czasowe.  

24. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części lub całości przedmiotu zamówienia pod-
wykonawcom. 

 

Inne warunki 

25. Cena złożonej oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia, 
a oferta uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia 
i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.  



26. Wyspecyfikowanie cen jednostkowych poszczególnych produktów oraz całkowitej ceny przed-
miotu zapytania w PLN. 

27. Faktura musi być wystawione na użytkownika końcowego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,  

28. ZMPG S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, 

29. Kryteria wyboru oferty: 100% cena, 

30. Termin ważności oferty – 30 dni od daty złożenia ostatecznej oferty, 

31. Termin dostawy – do czterech tygodni od daty złożenia zamówienia, 

32. Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury i dostawy przedmiotu zapytania potwier-
dzonej protokołem odbioru przez Zamawiającego, 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1. złożą następujące dokumenty: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosowny 

dokument powinien przedłożyć każdy z oferentów, 

b. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. w tym wspólników spółki cywilnej, właściwe zaświadczenie powinien 

przedłożyć każdy z oferentów lub wspólników spółki cywilnej; 

2. Oferta i wymagane dokumenty złożone zostaną w zapieczętowanej kopercie z napisem  

„VERITAS 2021” w siedzibie Portowego Przedsiębiorstwa Sieć Sp. z o.o. 

3. Przedstawienie opisu warunków świadczenia serwisu gwarancyjnego i usług pomocy technicznej.  

4. Gwarancja, licencje i rejestracja użytkownika końcowego musi być wystawiona na Zarząd Morskiego 

Portu Gdynia S.A. 

5. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 

nieograniczonego bez podania przyczyn. 

 
 
 
 
 
 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 listopada 2021 r. o godz.: 11:00 w siedzibie Działu 



Informatyki i Telekomunikacji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A,  
ul. Kwiatkowskiego 60/A1/110. 
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: 

• Karol Zabawski tel. 58/ 6274724, e-mail: handlowy@siec.gdynia.pl 
  

 
 
 
 
Gdynia, 27.10.2021r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 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), zwane dalej RODO, Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. 
przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Portowe  „SIEĆ” Sp. z o.o.  z 
siedzibą w 81 – 337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000066530, posiadająca numer NIP 958-08-86-484 oraz numer 
REGON 191251610   
2) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
- realizacja i rozliczanie umów - art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, 
- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia PE i 
Rady (UE) 2016/679 
- realizacji marketingu usług Przedsiębiorstwa  Portowego „SIEĆ” Sp. z  o.o. - art. 6 ust. 1 f) 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: firmy 
dostarczającej pocztę, przesyłki, kancelarii prawnej obsługującej Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z 
o.o., firmy dostarczającej oprogramowanie elektroniczne do realizacji umowy, firmy obsługującej stronę 
internetową oraz pocztę elektroniczną Przedsiębiorstwa  Portowego „SIEĆ” Sp. z o.o., uprawnionych 
organów państwowych i publicznych, banków. 
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy. 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy 
dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od rozwiązania umowy. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie 
zawarta. 

 

mailto:handlowy@siec.gdynia.pl

