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I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa Wnioskodawcy (zamawiającego): 

Klinika Psychiatryczna i Terapii uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak 
Dubie 1A, 97-420 Szczerców 
NIP: 618 117 20 14 
e-mail: ksiegowosc@wolmed.pl

2. Nazwa projektu lub programu:

Projekt  finansowany  ze  środków  pochodzących  z  Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19
podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
Umowa  nr:  05/240156/68BB/2022  o  finansowanie  ze  środków  pochodzących  z  Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 odniesienia poziomy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
świadczeniodawców.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wdrożenie  zaleceń  z  audytu  cyberbezpieczeństwa  w  Klinice
Psychiatrycznej  i  Terapii  uzależnień  WOLMED Joanna  Wysogląd-Wolniak  zgodnie  z  zakresem
określonym  w  Zarządzeniu  nr  68/2022/BBIICD  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia,
Architekturą bezpieczeństwa systemów informatycznych w modelu „zero zaufania” NSC 800-207
wer.  1.0  oraz  Planem  działania  w  zakresie  cyberbezpieczeństwa  w  ochronie  zdrowia  –
Rekomendacje Centrum e-Zdrowia w zakresie budowy systemów cyberbezpieczeństwa, poprzez:

3.1 Wdrożenie  systemów  teleinformatycznych  w  tym  urządzeń,  oprogramowania  i  usług
zapewniających prewencję, reakcję i detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa poprzez:

3.1.1 wprowadzenie  systemu  kontroli  dostępu  administracyjnego  i  zarządzania  uprawnieniami
(scentralizowane  zarządzanie  użytkownikami  bezprzewodowymi  w  głównej  siedzibie
zapewniające rozliczalność, identyfikację i ograniczenie dostępności). Wdrożenie minimum 9
punktów dostępowych Wi-Fi obsługujących technologię WiFi6.

3.1.2 wdrożenie segmentacji  sieci komputerowej w celu podniesienia bezpieczeństwa dostępu do
zasobów informatycznych oraz: 

a) uruchomienie  4  lokalnych  punktów  dystrybucyjnych  w  głównej  siedzibie  (o  minimalnych
parametrach technicznych):

1. gigabitowy przełącznik zarządzany min 24 porty z PoE oraz min 2 porty SFP
2. szafkę RACK min 6U
3. przełącznicę światłowodową i niezbędny osprzęt
4. patch panel 24p kat 5e
5. listwę zasilająca

b) uruchomienie głównego punktu dystrybucyjnego w siedzibie  zawierającego (o  minimalnych
parametrach technicznych):

1. Szafę serwerową 42U min 800x800 z wyposażeniem w listwy prowadzące
boczne

2. UPS o mocy min 3000 VA
3. gigabitowy przełącznik zarządzany min 24 porty z PoE oraz min 4 porty SFP
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4. przełącznicę światłowodową i niezbędny osprzęt
5. router brzegowy z firewallem i obsługą szyfrowanych tuneli VPN

c) uruchomienie w oddziałach szyfrowanych tuneli VPN do siedziby głównej. 
3.1.3 wdrożenie  domenowego  systemu  zarządzania  tożsamościami  poprzez  implementację  na

serwerze w siedzibie głównej dedykowanego oprogramowania serwerowego dla minimum
90  użytkowników  będących  w  7  lokalizacjach  (Dubie,  Bełchatów,  Piotrków  Trybunalski,
Radomsko,  Pajęczno,  Łask,  Wieluń) zgodnego z aktualnymi rekomendacjami  i  wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia i przepisami prawa.

3.1.4 rozbudowa istniejącego serwera PowerEdge T130 o minimalne parametry:
a) pamięć RAM min 32GB
b) kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym pamięci
c) 4 szt. dysków 4TB NLSAS
d) niezbędne licencję do oprogramowania serwerowego

3.1.5 wdrożenie narzędzi do wirtualizacji i uruchomienie ich na serwerze
3.1.6 wdrożenie systemu do monitorowania sieci komputerowej
3.1.7 wdrożenie systemu do  skanowania podatności
3.1.8 zapewnienie prewencji i detekcji zagrożeń poprzez modernizację istniejącego systemu CCTV

w zakresie:
a) wymiana istniejących 18 kamer analogowych na cyfrowe (o parametrach minimalnych 2 MPx)
b) przeniesienie i uruchomienie rejestratorów do Głównego punktu dystrybucyjnego w oparciu o

sieć komputerową w siedzibie głównej
c) montaż zewnętrznych 2 kamer obrotowych wraz z słupami

3.2 Wdrożenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowanego do kadry zarządzającej oraz
osób zatrudnionych w zakresie podstawowej świadomości bezpieczeństwa IT, w tym:

3.2.1 ochrony przed zaawansowanymi atakami przez pocztę WWW,
3.2.2 tworzenia i zarządzania polityką haseł i tożsamości,
3.2.3 zarządzania ryzykiem, dokumentacją i polityką bezpieczeństwa w jednostkach publicznych w

świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności,  minimum wymagań dla rejestrów publicznych i  wymiany informacji  w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.
Z 2017r poz. 2247),

3.2.4 wykonywania kopii zapasowych oraz tworzenia i utrzymania polityki ciągłości działania.

4. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia:

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczone  dn.  03.11.2022r.  w  siedzibie  w  miejscu  publicznie
dostępnym, na swojej stronie internetowej: https://wolmed.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe-
2/ oraz wysłane do trzech potencjalnych wykonawców.
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5. Liczba otrzymanych ofert: 1

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta

1.
DOLSAT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. WOJSKA POLSKIEGO 23 C, 97-400 
BEŁCHATÓW

6. Streszczenie oceny i porównania ofert:

6.1 Weryfikacja formalna otrzymanych ofert:

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Weryfikacja formalna*

1.
DOLSAT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. WOJSKA POLSKIEGO
23 C, 97-400 
BEŁCHATÓW

Spełnia

* Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz dokumentach oferenta.

6.2 Opis sposobu obliczania kryterium ceny:

                                                             najniższa cena spośród cen ofert ocenianych             
Ilość punktów dla ocenianej oferty =  ……………………………………………………………  x 100 pkt 

                                                                     cena oferty ocenianej

a/ Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.
b/ Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c/ 1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.

6.3 Opis kryteriów:

A. Cena: 100%

6.4 Porównanie ofert:

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Łączna cena
brutto

Łączna cena
netto

Liczba
punktów

1.
DOLSAT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. WOJSKA 
POLSKIEGO 23 
C, 97-400 
BEŁCHATÓW

     312 297,00      253 900,00 100,00%
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7. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: 

DOLSAT Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 23 C, 97-400 Bełchatów
(nazwa/firma i adres Wykonawcy)

8. Uzasadnienie:

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana firma otrzymały największą liczbę punktów.

Załączniki:

1. Oferta
2. Oświadczenia członków komisji o bezstronności

14.11.2022 r. .....................................................
                           (data, podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osoby upoważnionej)
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