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OGLOSZENIE II

Dyrekcja Zespolu opieki Zdrowotnej w Olawie, zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien

pubticznych (Dz.U. 22015r. po2.2164 z po2n. zmianami), oglasza rozstrzygnigcie przetargu nieograniczonego na;

Dostawg kasy fiskalnej, zapory sieciowej i sprz,gtu komputerowego
znak sPrawY ZOZI DZPIPN/32I 1 6

I Ofertv wvbrane:
Zadanie nr: 2

Nowa System Bialobrzeski Mirostaw, ul Wyszyhskiego 154/89, 87-100 Torufi
Cena ofertv brutto: 56 944.08 zl Lrczba pKt w um: cena -
Nazwa /Vowa Sysfem

Bialobneski
Miroslaw
Stormshie/d SN510

UzysKane
PKT

IPS nze(ei zln(liwcnn kndt c:la tre(c orzed orzeslaniem do u2vtkownil<a TAK

Urzadzenia wvoosazone w modul DLP (Data Loss Prevention) NIE U

Zastosowanie komercvineqo skanera antvwirusoweqo (nie iest rozwijany w ramach projektow OpenSoUqq) TAK 1

Oorooramowanie antvspamowe - filtrowanie pocztv w oparciu o heurystyczny skaner TAK 1

W przypaOku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator mo2e modyfikowac listq serwerow Rl3L lub skorzystac
z domvSlnie wprowadzonych przez producenta serwerow.

TAK 1

Wsoieranie r6wnowa2enia obcia2enia serwerow dla urzadzefi wewnetrznych TAK

Wsparcie dla Dynamic NAT TAK

Wsoarcie dla lPSec NAT Traversal TAK

Wsparcie dla policv-based NAT TAK

Urzadzenia posiadaia wsparcie powv2ei 100 VLAN TAK

UriaOzenla posiadaia mo2tiwo6c zapiswvanie log6w na wewnqtrzny dysk twardy min. 320GB TAK

UrzAdzenie mus pozwalac na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawieri (backup konfiguracji) do

chmurv oroducenta lub na dedvkowanv seruer zarzadzany przez administratora.
TAK

Urzqdzenie musi pozwalac na odtworzenie backupu konfiguracji bezposrednio z serwer6w chmury producenta

lub z dedykowaneqo seruera zarzqdzanego przez administratora
TAK 1

Urzadzen're musr pozwalac na wykonywanie kopii zapasowej ustawieri (backup konlQqlq dysk USB TAK I

Urzadzenie musi pozwala0 na odtworzenie backupu konfiguracji z dysku USB TAK 1

Uizqdzenia posiadajq filtr IJRL dzialajqcy w oparciu o klasyfikacjg URL zawierajqcq, co najmniej 120 kategorii

tematvcznvch stron internetowych

NIE 0

Administrator musi miec mo2liwosc dodawania wlasnych kategorii URL. TAK 1

Urzadzenia nie sa limitowane pod wzqledem kategorii URL dodawanych przez administratora- TAK 1

Komunikacia moze odbvwac sie na porcie innvm ni2 https (443 TCP) w zale2noSci od konfiguracji. TAK 1

Urzadzenia maia zapewniac konfiquracie ro2nvch poziomow uprawnieh administrator6w. TAK

t<ontlguitcp urzqdzenia ma byi mo2liwa z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji na stacji adnlinistratora
zoodnei z Windows XP. Windows Vista, Windows 7, Windows B.

NIE 0

Konfiouracia urzadzenia ma bvc mozliwa w iezvku polskim TAK

Urzadzene posiada wbudowany serwer DHCP z mo2liwoSciq przypisywania adresu lP do adresu MAC karty

sieciowei stacii roboczei w sieci.

TAK 1

Wspiera dvnamiczne adresv lP (PPoE) na zewnetrznym interfejsie TAK 1

PrzeoustowoSc firewall w zakresie od 3.2 Gbps do 4 Gbps TAK 1

Przeoustowo66 firewall w zakresie od 4 Gbps lub wv2ei TAK

Przepustowo66 UTM przv wlqczonym IPS iAV od 515 Mb/s do 1000Mb/s TAK 1

PrzepustowoSi UTM przv wlaczonvm IPS iAV od ',|000 Mbis lub wy2ej TAK

Liczba rownoczesnvch sesii od 500 000 do 1 500 000 NIE

Liczba rownoczesnvch sesii od 1 500 000 lub wv2ei NIE

Liczba nowvch polaczen na sekundg powy2ej 20 000 NIE

Liczba interfeisow 10/100/1000 powy2ej 8 sztuk TAK

MoZliwosc zestawienia klastra wysokiej dostgpnosci HA w trybie Active-,Active. System zabezpiecze^ musi byc

dostarczonv wraz ze wszvstkimi elementami pozwalaiacymi na zbudowanie takiego klastra.
NIE

PrzeDustowoSe lPSec VPN wieksza ni2 780Mbps TAK 1

SVstJm iabortujqcy musi umozliwiac wygenerowanie, co najmniej 90 r62nych raport6w bez 2adnych
dodatkowvch oolat i koszt6w.

NIE 0

W ramach podstawowej licencji zamawiajqcy powinien olrzymac moZliwo3c korzystania z ded)'kowanego

svstemu zbierania loq6w i tworzenta raport6w w postaci wirtualnej maszyny.

TAK

Gfuq, raoortowania musi by6 oparta o bazy danych SQL, aby zapewni6 jej pelnq skalowalnoS'c TAK 1

52

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (71 ) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

KsiggowoSc - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarz4dzanie - +48 (71) 301-13-l 5

Zamowienia Publiczne - +48 (71 ) 3 l3-26-38
Zaopatrzenie - +48 (7 I ) 30 I - I 3- I 7

Rozliczenia i Statysfyka - +48 (71) 301-13-2
Informatyk - +48 (7 1 ) 301- 13-28



W

W
%d

ffi

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul.K,K,Baczyfiskiego 1

55-200 Olawa
REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax,: +48 (71) 301-13-12 www,zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc'
Wymaga stQ, aby rozwiqzanie umozliwi{o kontrolg dostepu opartq na rolach, ograniczajqcq mo2liwoSe
orzeof adan ia raoort6w i urzadzen ooszczeq6lnvm u2vtkownikom.

TAK 1

Okres qwarancil powvzei 60 miesiecv od datv odbioru urzadzenia (daty podpisania protokolu odbioru) NIE 0

@i-i-zonywrazzserwisemnaokreSpou/y2ej60miesiqcyuwzg|9dniajqcWsze|kie
subskrvpcie na modu+v

NIE

Do urzadzenia bedzie doiaczona instrukcia obs{ugi w wersji papierowej TAK 1

-Cerlyfikowane 

szkolenie 2 pracownik6w w zakresie administracji i konfiguracji urzqdzefi w jezyku polskim na

terenie RP w wojewodztwie DolnoSlqskim, Slqskim, Opolskim lub Wielkopolskim z zapewnieniem pokrycia

koszt6w oobvtu w hotelu na czas szkolen wrazze Sniadaniem ilunchem.

TAK 1

0 34

Liczba pktw pozostatych kryteriach: 34
Lqczna liczba pkt - 86
Oferta najkorzystniejsza pod wzglgdem ocenianych parametrow. Oferta spelnia wymagania SIWZ

ll Pqzeslale_qIe4y
Net Complex Grzegorz Swirkowski, ul Aleksandrowicka 50a, 43-300 Bielsko-Biata
Cena ofertv brutto: 60 1 11.50 zl Ltczba pKt w enum: cena -
Nazwa NETCOMPLEX

Watchguard
M200

Uzyskane
PKT

Usuwanie Doozez IPS czeSci zloSliweqo kodu, a nie calq tre56 przed przeslaniem do u2ytkownika NIE n

Urzadzenia wvoosazone w modul DLP (Data Loss Prevention) TAK
Tjqinsow:nie komercvineoo skanera antvwirusoweoo (nie iest rozwiianv w ramach oroiektow OpenSource) TAK
Oorooramowanie antvspamowe - filtrowanie poczty w oparciu o heurystyczny skaner TAK

W pzypaO(u ochrony w oparciu o DNS RBL administrator mo2e modyfikowa6 listg serwerow RBL lub skorzystae z

domvSlnie wprowadzonvch przez prod ucenia serwer6w.
NIE 0

Wspieranie r6wnowa2enia obciazenia serwerow dla urzqdzefi wewngtrznych TAK 1

Wsparcie dla Dvnamic NAT TAK 1

Wsoarcie dla lPSec NAT Traversal TAK 1

Wsoarcie dla oolicv-based NAT TAK 1

Urzadzenia posiadaia wsparcie powyzej 100 VLAN TAK 1

Urzadzenia posiadaia mo2liwo3c zapisywanie loq6w na wewngtrzny dysk twardy min. 320GB NIE 0

Urzqdzenie musi pozwalac na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawieri (backup konfiguracji) do chmury
producenta lub na dedvkowanv semer zarzadzany przez administratora.

TAK 1

Urzqdzenie musi pozwala6 na odtworzenie backupu konfiguracji bezpoSrednio z serwer6w chmury producenta lub z
dedvkowaneqo se rwera zarzadzanego przez adm in istratora

TAK 1

Urzadzenie musi pozwalac na wvkonvwanie kopii zapasowej ustawien (backup konfiguracji) na dysk USE TAK I
Urzadzenie musi pozwalac na odtworzenie backupu konfiguracji z dysku USB TAK 1

Urzqdzenia posiadajq filtr URL dzialajqcy w oparciu o klasyfikacjq URL zawierajqcq, co najmniej 120 kategori

tematvcznvch stron internetowvch

TAK 1

Administrator musi miec mo2liwoSc dodawania wlasnych kategorii URL NIE 0

Urzadzenia nie sa limitowane pod wzqledem kategorii URL dodawanych przez administratora. NIE 0

Komunikacia mo2e odbvwac sie na porcie innvm niz https (443 TCP) w zale2noSci od konfiguracji. TAK

Urzadzenia maia zapewniac konfiguracjg ro2nych poziom6w uprawnierl qq1lqptgQigyl TAK 1

@cmo2|iwaZwykorzyStaniemdedykowanejap|ikacjinastacjiadministraiorazgodnejz
Windows XP. Windows Vista, Windows 7, Windows B.

TAK 1

Konfiquracia urzadzenia ma bv6 mo2liwa w iezyku polskim NIE 0

Urzfizene p-os'tadnwbudowany serwer DHCP z mo2liwo6ciq przypisywania adresu lP do adresu MAC karty sieciowej

stacii roboczei w sieci.

TAK 1

Wspiera dvnamiczne adresv lP (PPoE) na zewnetrznym interfeisie TAK 1

Przeoustowo6c firewall w zakresie od 3.2 Gbps do 4 Gbps NIE 0

PrzepustowoSc firewall w zakresie od 4 Gbps lub wy2ej NIE

Przepustowo6c UTM przy wlaczonym IPS iAV od 515 Mb/s do 1000Mb/s NIE

PrzepustowoSd UTM przv wlaczonvm IPS i AV od 1000 Mb/s lub wy2ej NIE U

Liczba r6wnoczesnvch sesii od 500 000 do 1 500 000 TAK 1

Liczba r6wnoczesnych sesii od 1 500 000 lub wy2ej TAK z

Liczba nowvch polaczen na sekunde powy2ei 20 000 TAK 1

Liczba interfeisow 10/100/1000 powy2ei I sztuk NIE n

-n4oztiwoSZ 

iestawienia klastra wysokiej dostgpno5ci HA w trybie Active-Active. System zabezpieczen musi bye
dostarczonV wtazze wszystkimi elementami pozwalajqcymi na zbudowanie takiego klastra.

TAK

PrzepustowoSc lPSec VPN wieksza ni2 780Mbps TAK

System raportujqcy musi umozliwiac wygenerowanie, co najmniej 90 r62nych raportow bez 2adnych dodatkowych

oDlat i kosztow.

TAK 1

W ramach podstawowej licencji zamawiajqcy powinien otrzymae mo2liwoSc korzystania z dedykowanego systemu

zbierania loq6w i tworzenia raportow w postaci wirtualnej maszyny.

TAK 1

Usluqa raportowania musi bvc oparta o bazv danych SQL, aby zapewni6 jej pelnq skalowalno5d. TAK 1

Dyrektor - +48 (71) 301 -13-l 3

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

49.26

Ksiggowo$i - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
OrganizacjaiZarz4dzanie - +48 (71) 301-l3-I5

Zamdwienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

ZaopaLrzenie- r48(71)301-13-17 [
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301- 13-281f
Informatyk - +48 (71)301-13-28 n)/'"/
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tel.: +48 (71) 301-13-11 fax,: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa,wroc.pl zozolawa@zozolqwa,wroc.
Wymaga siq, aby rozwiqzanie umo2liwilo kontrolq dostepu opartE na rolach, ograniczajqcq mo2liwoS6 przeglEdania
raoort6w i urzadzeh ooszczeool nvm uzvtkown ikom.

TAK 1

Okres owarancii powv2ei 60 miesiecv od datv odbioru urzadzenia (daty podpisania protokolu odbioru) TAK I

System zabezpieczehjest dostarczony wrczz serwisem na okres povuyzej 60 miesigcy uwzglgdniajqc wszelkie
subskrvocie na modulv

TAK z

Do urzadzenia bedzie dolaczona instrukcia obsluqi w wersii papierowei TAK 1

Certyfikowaneiikotenie 2 pracownik6w w zakresie administracji i konfiguracji urzqdzei't w jgzyku polskim na terenie
RP w wojew6dztwie DolnoSlqskim, Slqskim, Opolskim lub Wielkopolskim z zapewnieniem pokrycia koszt6w pobytu w

hotelu na czas szkolei wraz ze Sniadaniem i lunchem.

TAK

0 35

Li;pzba pktw pozostalych kryteriach: 35
Lqczna liczba pkt - 84,26

lll. Ofertv odrzucone
Surfland Systemy Komputerowe S.A., ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wroclaw z zakresu zadania nr 2 na podstawie art.

89 ust.1 pkt. 2 treSc oferty jest niezgodna z SIWZ. W ofercie wykonawcy brak jest zalqcznrka nr 9 specyfikacji
asortymentowo-cenowej, z ktorego powinna wynikac cena. Zgodnie z zapisem SIWZ czeSc XVI pkt. 3 oferta podlega

odrzuceniu w przypadku nie dolqczenia tego zalqcznlka.

Zamawiajqcy podpisze umowg w sprawie realizacji zam6wienia zgodnie z art.94 pkt. 1.2
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-lr
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (7 I ) 30 I - I 3-9 I
Centrala - +48 (71) 301-13-00

KsiggowoSd - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
OrganizacjaiZwz4dzanie - +48 (71) 301-13-15

Zam6wienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (7 l) 301 - I 3-28


