
 

 

UCHWAŁA NR 2372/43a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 30 września 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy rozwiązań 

informatycznych polegających na dzierżawie serwera/serwerów w zewnętrznym 

centrum danych wraz z oprogramowaniem oraz usługi wsparcia administracyjnego 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302) w związku 

z § 3 ust. 6 i 7 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 3/2022 Nadzwyczajnego Krajowego 

Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 6 września 2022 r. w sprawie podstawowych zasad 

gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru 

dostawcy rozwiązań informatycznych polegających na dzierżawie serwera/serwerów 

w zewnętrznym centrum danych wraz z oprogramowaniem oraz usługi wsparcia 

administracyjnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, które są jej integralną 

częścią. 

2. W przypadku, gdy ceny proponowane przez oferentów będą identyczne bądź zbliżone, 

pod uwagę będzie brana również ewentualna współpraca z danym dostawcą w przeszłości.  

3. Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających ww. kryteria dokona Krajowa Rada 

Biegłych Rewidentów, z uwzględnieniem rekomendacji Komisji ds. przetargowych. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Załącznik 

do uchwały Nr 2372/43a/2022 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 30 września 2022 r.  

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia i szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy 

rozwiązań informatycznych polegających na dzierżawie serwera/serwerów 

w zewnętrznym centrum danych wraz z oprogramowaniem oraz usługi wsparcia 

administracyjnego dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Przedmiotem zamówienia/zapytania ofertowego jest realizacja usługi dzierżawy 

serwera/serwerów w zewnętrznym centrum danych wraz z oprogramowaniem oraz usługi 

wsparcia administracyjnego. 

 

1. Serwery/serwer będą znajdowały się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

2. Parametry serwera/serwerów 

 

Serwer dedykowany o parametrach: 

 

CPU Łączna liczba 

rdzeni 

Pamięć RAM Przestrzeń dyskowa 

2*Xeon GOLD 24 196 GB SSD o łącznej powierzchni min. 1 

TB, min. 150k IOPS 

 

Wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji umożliwiającym uruchomienie pięciu serwerów o 

parametrach jak tabeli poniżej. 

 

Lub pięć serwerów wirtualnych o parametrach: 

 

vCPU Pamięć RAM Przestrzeń 

dyskowa 

Oprogramowanie 

2 3 GB 100 GB MS Windows Server 2022 

2 4 GB 100 GB MS Windows Server 2022 + MS IIS 

4 8 GB 300 GB MS Windows Server 2022 + MS SQL 

Server Standard 2019 4Core Pack 

Corporate 

4 16 GB 100 GB MS Windows Server 2022 

12 28 GB 250 GB MS Windows Server 2022 + 25 licencji 

Microsoft RDP 



 

 

 

Uwaga: liczba serwerów może się zmniejszyć. 

 

3. Usługa będzie zapewniać dzierżawę odpowiedniej ilości licencji Microsoft. 

4. Symetryczne łącze do Internetu o przepustowości min. 100 Mb/s bez limitu transferu 

danych. 

5. Trzy publiczne adresy IP z możliwością zwiększenia ich liczby. 

6. Wydzieloną, prywatną sieć LAN 

7. Dedykowana przestrzeń 2TB na backupy wraz z usługą backupu i opracowaniem 

planów odtworzeniowych środowiska. 

8. Zgodność z polskim prawem, w szczególności RODO. 

9. Dostępność usługi na poziomie min. 99,2% rocznie. 

10. Dedykowany kanał komunikacji zgłaszania problemów technicznych z czasem reakcji 

4h 24/7/365, 

11. Możliwość dowolnego podnoszenia/obniżania parametrów serwera/serwerów o: 

a. 1 vCPU 

b. 1 GB RAM 

c. 10 GB przestrzeni dyskowej 

12. Możliwość rozbudowy środowiska o kolejne serwery. 

13. Wsparcie w zakresie migracji serwera/serwerów na bardziej rozbudowane środowisko 

lub do innego usługodawcy. 

 


