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Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
SERWERY 
 

1. Serwery obliczeniowe 2   szt. 

 Minimalne wymagania: 
1.1. Obudowa –maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi 

do zamontowania serwera w oferowanej szafie włącznie z ramieniem na kable). 
1.2. CPU - Min. cztery wielordzeniowe procesory o architekturze 64-bitowej zgodnej z 

EM64T/x86-64, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze 
mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 
135W, osiągający w teście SPECint_rate2006 Base  wynik nie mniejszy niż 2800 punktów 
w konfiguracji z zainstalowanymi czterema takimi procesorami (dostępnym na stronie 
www.spec.org/cgi-bin/osgresults). Nie wymaga się by oferowany węzeł (np. producent, 
model) był identyczny z węzłem referencyjnym opisanym na stronie www.spec.org. 
Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów.  

1.3. Pamięć operacyjna- Zamawiający wymaga min  1024 GB w kościach 32GB RAM z obsługą 
ECC. Min.  48 slotów pamięci RAM. Możliwość rozbudowy do min. 3TB RAM.  

1.4. Sloty rozszerzeń - Zamawiający wymaga  możliwości rozbudowy do min. 7 slotów PCI-
Express Generacji 3. 

1.5. Min. 16 dysków o pojemności  2TB 7200 rpm SAS 12Gb/s,  2.5 cala. 
1.6. Zamawiający wymaga kontrolera macierzy SAS 12Gb z min. 4GB cache z mechanizmem 

podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 
wszystkich oferowanych napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 
0/1/1+0/5/5+0/6/6+0. 

1.7. Zamawiający wymaga wyposażenia serwera : 
 w 4 porty 1GbE nie zajmujące żadnego z wymienionych wcześniej 7 slotów PCI; 
 w 2 porty 10GbE wraz w wkładkami SFP+ SR 10Gb; 
 w 2 porty 16Gb FC wraz z wkładkami 16Gb FC SFP+ SW. 

1.8. Zamawiający wymaga wbudowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w 
rozdzielczościach 1280 x 1024 (32 bpp) oraz 1920 x 1200 (16 bpp). 

1.9. Zamawiający wymaga min. 1 karty w technologii FibreChannel gotowej do podłączenia 
oferowanej macierzy dyskowej zapewniającą transfer min. na poziomie 12Gb/s na każdy z 
portów. Karta musi posiadać min. 2 porty gotowe do połączenia z infrastruktura. 

1.10. Serwer musi posiadać następujące porty: 
 min 4 porty USB; 
 slot na kartę MicroSD; 
 port VGA (z tyłu) z możliwością dodania kolejnego portu VGA z przodu serwera; 
 port szeregowy. 
Wszystkie porty muszą być standardowymi portami serwera, nie dopuszcza się 
stosowania jakichkolwiek przejściówek lub kart PCI udostępniających te porty. 

1.11. Min. dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 1600W typu hot-plug.  
1.12. Chłodzenie: 6 redundantnych wentylatorów typu hot-plug. 
1.13. Napęd DVD. 
1.14. Wspierane systemy operacyjne Windows Server 2012 R2, CentOS 7, XenServer 7, 

Oracle Linux 7, RHEL 6, RHEL 7, SLES 11, SLES 12, VMware vSphere 5.5 U3, VMware 
vSphere 6.0 U2. 

1.15. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: 
włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, 
przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas 
startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania 
wirtualnych napędów CD/DVD/ISO. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać 
wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz 
konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny 
(GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności: 
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 Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i 
firmware; 

 Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera; 
 Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI; 
 Ustawienia parametrów BIOS. 
Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą 
główną. Wymagana odpowiednia licencja. 

1.16. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego)  
w miejscu instalacji sprzętu  realizowanej na następujących warunkach: 
 obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona 

poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz 
www; 

 czas reakcji: 4 godziny; 
 diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez 

pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; 
 możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 
 czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia; 
 w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u 

Zamawiającego; 
 dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany 

np. za pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików; 
 firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera lub równoważną.  
1.17. Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 (lub nowszą) lub równoważną, 

serwer zgodny z deklaracja CE. 

2. Macierze dyskowe 1   szt. 

 2.1. Kontrolery – Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt posiadał co najmniej 2 
kontrolery celem zapewnienia redundancji, wyposażone min. 4GB pamięci cache.  

2.2. Moduły wymiany danych – Zamawiający wymaga by sprzęt posiadał gotowe do 
połączenia z pozostałą częścią infrastruktury min. 4 moduły FibreChannel gwarantujące 
transfer co najmniej 12Gb/s oraz wyposażone w co najmniej 2 porty każdy. 

2.3. Dyski – Zamawiający wymaga min. 24 dysków każdy o pojemności nie mniej niż 1.2TB o 
przepustowości co najmniej 12Gb/s, wspierający technologie Hot-Plug. Prędkość 
obrotowa każdego z dysków nie może być niższa niż 10000 obr/min.  

2.4. Zasilanie – Zamawiający wymaga by oferowana macierz dyskowa posiadała redundancje 
zasilania w postaci 2 niezależnych zasilaczy z możliwością wymiany bez wyłączania 
urządzenia, każdy o mocy co najmniej 550W. 

2.5. Osprzęt / Obudowa – Zamawiający wymaga by sprzęt został dostarczony z niezbędnym 
osprzętem do zamocowania w szafie typu Rack 19”.  

2.6. Wraz z każdą macierzą należy dostarczyć 4 szt. kabli FC LC-LC 2m OM4. 
2.7. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) 

w miejscu instalacji sprzętu  realizowanej na następujących warunkach: 
 obsługa serwisowa w trybie 24x7, zapewniona poprzez następujące kanały 

zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; 
 czas reakcji: 4 godziny; 
 diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez 

pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; 

 możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 

 czas usunięcia awarii: 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia; 
 w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u 

Zamawiającego; 

 dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany 
np. za pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików; 

 firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług 
serwisowych lub równoważną oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. 

 

3. Biblioteka taśmowa 1   szt. 
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 3.1. Obudowa typu RACK, zestaw do montażu w szafie typu  RACK. 
3.2. Min. dwa napędy LTO7. 
3.3. Możliwość rozbudowy do czterech napędów w jednej obudowie. 
3.4. Minimum 24 slotów na taśmy w tym minimum 1 wejścia/wyjścia. 
3.5. Możliwość zarządzania przez WWW. 
3.6. Ekran LCD do odczytu komunikatów. 
3.7. Czytnik kodów kreskowych. 
3.8. Interfejs   FC 8Gb/s. 
3.9. Biblioteka musi obsługiwać partycjonowanie logiczne. 
3.10. Wsparcie dla systemów tj: Microsoft, RHEL, SUSE. 
3.11. Minimum 50 sztuk taśm dodatkowych. 
3.12. Komplet szyn do montażu w szafie rack. 
3.13. Oferowany biblioteka musi mieć możliwość połączenia min. z jednym z oferowanych 

serwerów obliczeniowych opisanych w pkt.1. 
3.14. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji  (Wsparcia Technicznego) 

w miejscu instalacji sprzętu  realizowanej na następujących warunkach: 
 obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona 

poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz 
www; 

 czas reakcji: 4 godziny; 
 diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez 

pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; 
 możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 
 czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia; 
 dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany 

np. za pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików. 

4. Szafa serwerowa 1   komplet.  

 4.1. Szafa serwerowa ze stelażem (rack) 19” o głębokości odpowiedniej dla oferowanego 
sprzętu , szerokości 60 cm +/- 1cm i  wysokości 42U.  

4.2. Drzwi przednie oraz tylne perforowane w celu zapewnienia przepływu powietrza dla 
dostarczanego sprzętu. Tylne drzwi dzielone. Preferowany kolor czarny.  

4.3. Szafa powinna być kompatybilna z urządzeniami w niej zainstalowanymi. 
4.4. Całość dostarczanego sprzętu zostanie zainstalowana w szafie wyposażonej w listwy 

agregującej zasilanie tzw. PDU. Zamawiający wymaga takiej konfiguracji zasilania, żeby 
cały umieszczony w szafie sprzęt został podłączony do zewnętrznej sieci elektrycznej 
maksymalnie dwoma liniami zasilającymi. Jedna linia zasilająca będzie podłączona do 
UPSa do którego należy włączyć wszystkie podstawowe zasilacze dostarczanych 
urządzeń, druga linia będzie zapewniała redundancję zasilania i do niej zostaną 
podłączone poprzez PDU redundantne zasilacze całości dostarczanego sprzętu 
zainstalowanego w szafie.  

4.5. Wraz z  szafą Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnej liczby PDU pozwalających na 
podłączenie wszystkich urządzeń zainstalowanych w szafie. PDU należy podłączyć do 
trójfazowej sieci elektrycznej z wykorzystaniem gniazda (3P+N+PE 230V/400)  
zabezpieczonego odpowiednim bezpiecznikiem. 

4.6. Zamawiający wymaga aby ilość gniazd PDU pozwalała podłączyć redundantnie 
dodatkowo 10 urządzeń. 

4.7. Wyposażenie dodatkowe: wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją 
oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne (UTP kat 6), patchcordy 
światłowodowe do połączeń FC, panele zasilające dostosowane do pracy w sieci 3-
fazowej, zaślepki (wolna przestrzeń w szafie musi być zasłonięta w celu zapewnienia 
właściwej cyrkulacji powietrza). 

4.8. Wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych w celu zapewnienia zasilania 
urządzeniom zainstalowanym w szafie. W tym celu należy wyprowadzić z tablicy 
znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni dwa niezależne obwody zasilające, jeden z 
przeznaczeniem do dostarczanego UPSa, drugi obwód należy zakończyć 3 fazowym 32A 
gniazdem 3P+ N + PE 230/400V do którego zostanie podłączone PDU. Wymienione 
obwody należy zabezpieczyć odpowiednimi zabezpieczeniami w rozdzielni. Odległość 
pomiędzy rozdzielnią a szafą wynosi około 15m. 
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4.9. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji  w miejscu instalacji 
sprzętu  realizowanej na następujących warunkach: 
 obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona 

poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz 
www; 

 czas usunięcia awarii: 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. 
 

5. Zasilacz UPS 1   szt. 

 5.1. Wymagana moc UPS-a min. 10 000W. 
5.2. Obudowa (bez dodatkowych baterii) typu rack max 6U. 
5.3. Możliwość zastosowania dodatkowego zestawu baterii, moduł typu rack max 2U.  
5.4. Tryb pracy on-line, sprawność min 94%. 
5.5. Zamawiający dopuszcza dołączenie do UPSa dodatkowego zestaw baterii zapewniającego 

wymagany czas podtrzymania.  
5.6. Karta zarządzające z interfejsem Ethernet. 
5.7. Interfejs LCD prezentujący parametry UPS-a. 
5.8. Montowany w stelażu 19”. 
5.9. W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS i 

zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows 7 / 8 / 
2012 /2008 / Vista / 2003 / XP- Linux: Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, 
OpenSUSE 11.4, Redhat Enterprise Linux: RHEL 6, Fedora core 18 Ubuntu: 12.10, 
VMWare: vCenter / ESXi 5.0. 

5.10. UPS musi umożliwiać zamykanie urządzeń współpracujących z platformą wirtualizacyjną 
Vmware: vCenter. 

5.11. Żywotności baterii wg EUROBAT: min. 5 lat. 
5.12. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego) 

w miejscu instalacji sprzętu  realizowanej na następujących warunkach: 
 obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona 

poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz 
www; 

 czas reakcji: 4 godziny; 
 diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez 

pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; 
 możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 
 czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia. 
 
 

6. KVM 1 szt. 

 6.1. Możliwość instalacji w szafie RACK 19 cali o maksymalnej  wysokości 1U. 
6.2. Komplet wysuwanych szyn umożliwiający montaż w szafie. 
6.3. Wysuwany monitor serwisowy o wielkości min 19” wraz z  dedykowaną klawiaturą. 
6.4. Minimum 8 portów ARI, min 4 porty USB.  
6.5. 1 port 1GbE umożliwiający zdalne zarządzanie.  
6.6. KVM musi wspierać następujące standardy wyświetlania. 

 Analogowo VGA, SVGA XGA. 
 rozdzielczość do minimum 1280x1024. 

6.7. Zestaw musi zawierać min. 8 szt. kabli RCM do połączenia z serwerami. 
6.8. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego)  

w miejscu instalacji sprzętu  realizowanej na następujących warunkach: 
 obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona 

poprzez następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz 
www; 

 czas reakcji: 4 godziny; 
 diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez 

pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; 
 możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 
 czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia. 

7. Przełącznik sieciowy 2   szt. 
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 7.1. Min. 20 portów SFP+ 1/10 GE obsadzonych modułami 10Gb/s  
7.2. Min. 2 porty QSFP+ 10/40 Gb/s   obsadzonych modułami QSPF+ 10Gb/s  
7.3. Możliwość  połączenia dwóch przełączników w jeden przełącznik wirtualny, w tym trybie 

dwa urządzenia musza zachowywać się, jako jedno logiczne urządzenie we wszystkich 
kwestiach przełączania i routingu. 

7.4. Połączenie w wirtualny przełącznik musi być zrealizowane z wykorzystaniem 
wbudowanych dwóch portów QSFP+. 

7.5. Obsługa SNMP v1/v2/v3. 
7.6. Obsługa routingu statycznego i dynamicznego min. RIP dla IPv4 oraz statycznego dla 

IPv6. 
7.7. Obsługa autoryzacji Multi-method / multi-user per port authentication, MAC 

Authentication, RFC 3580 RADIUS VLAN to policy mapping.  
7.8. Realizacja usług: Data Center Bridging, LLDP/LLDP-MED, IGMP v1/v2/v3 – MLD 

snooping v1/v2. 
7.9. Możliwość instalacji zapasowego zasilacza wewnętrznego. 
7.10. Wsparcie dla OpenFlow v1.3. 
7.11. Obsługa min. 4094 VLAN, Q-in-Q. 
7.12. Przełączanie min. 950Gbps, przepustowość min. 700Mpps. 
7.13. Pojemność tablicy adresów MAC min. 128 000. 
7.14. Wbudowany port USB, zarządzania out of band oraz konsoli. 
7.15. Opóźnienie przełączania pakietów na portach 10GE nie większe niż 1,5 mikrosekundy. 
7.16. Przełącznik musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem 

zarządzania HP IMC w zakresie monitorowania oraz zarządzania konfiguracją. 
7.17. Możliwość montażu w szafie rack 19”. 
7.18. Wysokość max. 1U. 
7.19. Redundancja zasilania. 
7.20. Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej gwarancji (Wsparcia Technicznego)  

w miejscu instalacji sprzętu  realizowanej na następujących warunkach: 
 obsługa serwisowa w trybie 24x7, zapewniona poprzez następujące kanały 

zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; 
 czas reakcji: 4 godziny; 
 diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez 

pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu; 

 możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 
 czas usunięcia awarii: 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia; 
 dostęp zdalny do aktualizacji firmware poszczególnych komponentów realizowany 

np. za pośrednictwem witryny internetowej lub serwera plików; 

 firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług 

serwisowych lub równoważną oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. 

 
 

LICENCJE WIRTUALIZACJA 

Lp. Nazwa komponentu Ilość 
Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry 

techniczne 

1. 
Oprogramowanie do 

wirtualizacji 
8 × licencja na 

jeden procesor 

Oprogramowanie VMwarevSphere Standard (pięcioletnia 

subskrypcja, wsparcie min podstawowe) w najnowszej wersji lub 

równoważne, które musi posiadać następujące cechy i 

funkcjonalności: 

 być w pełni kompatybilne z dotychczas posiadanymi 

licencjami na oprogramowanie VMware 

(xSphereHypervisor); 
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 umożliwiać wirtualizację, tj. tworzenie na jednym serwerze 

wielu kontenerów z maszynami wirtualnymi; 

 być instalowane bezpośrednio na sprzęcie fizycznym, bez 

dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych; 

 pozwalać na swobodne zarządzanie maszynami 

wirtualnymi, w tym kopiowanie ich bez przerywania ich 

pracy bezpośrednio między serwerami, bez użycia nośnika 

danych; 

 wspierać rozwiązania podwyższonej dostępności (high 

availability); 

 zawierać narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i 
przywracania z nich. 

2. 

Oprogramowanie do 

wirtualizacji – 

serwer 

administrujący 

1 × licencja na 

jedną instancję 

Oprogramowanie VMwarevCenter Server Standard (pięcioletnia 

subskrypcja, wsparcie min. podstawowe) w najnowszej wersji lub 

równoważne, które musi posiadać następujące cechy i 

funkcjonalności: 

 być w pełni kompatybilne z dotychczas posiadanymi 

licencjami na oprogramowanie VMware 

(xSphereHypervisor); 

 umożliwiać zarządzanie infrastrukturą wirtualną (ogółem 

oprogramowania do wirtualizacji na serwerach 

fizycznych), wgląd w nią i rozwiązywanie problemów z nią; 

 wspierać równoważenie obciążenia (load-balancing); 

 wspierać pojedyncze logowanie (single sign-on); 

 wspierać rozwiązania wysokiej dostępności (high 

availability); 

 zawierać narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i 

przywracania z nich; 

 umożliwiać wspólny widok zarządzanej infrastruktury z 

kilku połączonych serwerów administrujących; 

 umożliwiać rozszerzanie funkcjonalności przy pomocy 

wtyczek (plug-ins). 

 

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia  
1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z produkcji nie 

późniejszej niż okres roku kalendarzowego poprzedzającego dzień zawarcia Umowy. 
2. Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną oraz 

ISO-14001 lub równoważną. Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających iż 
oferowane produkty są produkowane zgodnie z wymaganymi normami przed  podpisaniem umowy, 
który będzie stanowić załącznik do niej.  

3. Dostawa i rozładunek urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
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4. W ramach realizacji należy wykonać montaż, instalacje i uruchomienie urządzeń w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Konfiguracja wszystkich dostarczanych urządzeń w zakresie: 
 Instalacja i konfiguracja na dostarczonych serwerach systemu operacyjnego; 
 Instalacja i konfiguracja macierzy dyskowych, utworzenie grup RAID, utworzenie storage 

partycji, wystawienie zasobów dla poszczególnych serwerów. Utworzenie wolumenów i 
wykonanie prezentacji (LUN mapping) do hostów; 

 Uaktualnienie firmware wszystkich dostarczanych urządzeń, których to dotyczy do najnowszej 
stabilnej wersji polecanej przez producenta; 

 Wykonania niezbędnych połączeń logicznych pomiędzy wszystkimi elementami systemu. 
 Integracja ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego; 
 Optymalizacja działania środowiska macierzowego pod kątem wydajności oraz dostępności; 
 Instalacja i konfiguracja agentów oprogramowania do zarządzania i monitorowania 

infrastruktury serwerów.  
6. Zapewnienie 30 godzin konsultacji po wdrożeniowych świadczonych w godzinach 8-16 w okresie 

min. 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. W tym zapewnienie wsparcia podczas upgrade 

firmware dostarczonego sprzętu. 

7. Zamawiający wymaga przeprowadzenia jednodniowego przeszkolenia min 2 pracowników w 
miejscu instalacji sprzętu w zakresie: 

 architektury sprzętowej oferowanego rozwiązania; 
 administracji dostarczonym sprzętem; 
 administracji dostarczoną infrastrukturą sieciową Ethernet i FC; 
 obsługi i konfiguracji macierzy dyskowej; 
 procedur i postępowania w razie wystąpienia awarii komponentów serwerów oraz macierzy 

dyskowej. 
8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
Wsparcie Techniczne  

Wsparcie Techniczne obejmuje gwarancję opisaną w Szczegółowym Opis Przedmiotu Zamówienia 
oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Umowie po jej zawarciu z wybranym Wykonawcą) 
Wsparcie Techniczne (w tym gwarancja) jest szczegółowo omówione w poszczególnych 
wymaganiach dla poszczególnego sprzętu. Jeżeli nie zostało to inaczej określone w pramateriach dla 
poszczególnego wyspecyfikowanego sprzęt Zamawiający wymaga udzielenia min 36 miesięcznej 
gwarancji (Wsparcia Technicznego)  w miejscu instalacji sprzętu realizowanej na następujących 
warunkach: 

1. obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, zapewniona poprzez 
następujące kanały zgłoszeń: telefon, faks, poczta elektroniczna, formularz www; 

2. czas reakcji: 4 godziny; 

3. w przypadku awarii dysku/dysków twardych, uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego; 

4. możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego; 

5. czas usunięcia awarii: następny dzień roboczy od daty potwierdzenia zgłoszenia; 

6. diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika 
producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. 
 

Uwaga: W miejscach gdzie w opisie urządzeń wskazano znaki towarowe, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych/ ofert, w których 

wskazano na rozwiązania równoważne. 

Za rozwiązanie „równoważne”, uznany zostanie przedmiot zamówienia którego zaoferowane parametry 

będą nie gorsze (nie niższe) niż parametry rozwiązania opisanego w SIWZ (w załączniku nr 1 Opis przedmiotu 

zamówienia), a zastosowanie ich gwarantować będzie osiągnięcie efektów końcowych zgodnie z założeniami 

i warunkami określonymi w SIWZ. 

W miejscach gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy ISO, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 


