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1. ZAKRES ZADANIA II 

Doposażenie środowiska informatycznego Zamawiającego: 

 Serwer archiwum skonsolidowanej EDM 

 Przestrzeń dyskowa dla skonsolidowanej EDM (rozbudowa macierzy) 

 Serwer dla portalu dla matek 

2. WARUNKI TECHNICZNE 

Składniki należy dostarczyć według specyfikacji technicznej znajdującej się w Załączniku 7B do SIWZ. 

3. WARUNKI FORMALNE 

Składniki muszą realizować odpowiednio następujące warunki formalne: 

a. posiadać: 

 deklaracje CE, 

 Certyfikat jakości min. ISO 9001 lub równoważny dla serwerów, rozbudowy macierzy 
dyskowej; 

 Certyfikat jakości min. ISO 14001 lub równoważny dla oferowanych serwerów, 
rozbudowy macierzy dyskowej; 

 Certyfikat Energy Star w wersji min.2.0 lub równoważny dla serwera. 
b. spełniać: 

 Dyrektywę RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, 

 Dyrektywę Low Voltage Unii 2006/95/EC Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa 
eksploatacji urządzeń zasilanych energią elektryczną; 

 Dyrektywę Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC Unii Europejskiej dotycząca 
emisji elektromagnetycznej przez urządzenia zasilane energią elektryczną. 

c. w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą informatyczną, 
d. być serwisowane bezpośrednio przez Producenta lub jego Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego, 
e. pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych w Unii Europejskiej (UE) i 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 
f. identyfikować i eksponować adresy fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do 

medium transmisyjnego (ang. Media Access Control – MAC): 

- urządzenia wyposażone w sterowniki sieci komputerowej muszą posiadać unikalne 
adresy MAC. 

- adresy MAC dostarczanych urządzeń muszą być czytelne i łatwo dostępne przez 
umieszczenie w formie etykiety na obudowach tych urządzeń (czcionka o wielkości min. 
14 pt.). 

4. WARUNKI DOSTAWY 

Odbiór składników dostarczonych przez Wykonawcę odbędzie się na podstawie: 
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- protokołów przekazania z załącznikiem w postaci wykazu ilościowego z numerami 
seryjnymi (plik w formacie .csv) i adresami MAC, 

- protokołów zainstalowania, sparametryzowania i skonfigurowania z załącznikami 
wykazów wykonanych zainstalowań oraz wykazami wartości danych parametryzujących i 
konfigurujących. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI I SERWISU 

a) Warunki gwarancyjne: 

 minimum 36 miesięcy (trzy lata) gwarancji; 

 wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscach zainstalowania w siedzibie 
Zamawiającego, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, w innym 
miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym; 

 Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części zamiennych 
i transportu; 

 w czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego 
udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji wbudowanego oprogramowania 
podstawowego (BIOS), firmowego (ang. firmware) i sterowników (na nośniku wymiennym 
lub adresy stron internetowych umożliwiające Zamawiającemu załadowanie tego 
oprogramowania); 

 w okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia oryginalnych 
opakowań producenta. 

b) Warunki serwisu: 

 w okresie gwarancji Zamawiający uzyska nieodpłatny dostęp do bazy wiedzy technicznej, 
systemu zgłoszeń, pomocy technicznej oraz bezpłatnych aktualizacji oprogramowania 
BIOS, firmowego i sterowników; 

 min. 36. miesięczny serwis świadczony przez autoryzowany kanał serwisowy producenta: 

- serwis obejmuje podmianę na okres naprawy z zapewnieniem parametrów nie 
gorszych, aktualizacje oprogramowania BIOS, firmowego i sterowników; 

- czas reakcji na zgłoszenie awarii będzie wynosił maksymalnie 4 godziny w dni robocze 
(minimalne wymagania dla czasu realizacji oznaczają najdłuższy termin realizacji 
usługi serwisowej); 

- czas naprawy (usunięcie awarii) wyniesie maksymalnie 24 godziny lub zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym w przypadkach, gdy dotrzymanie tego terminu jest 
niemożliwe ze względów logistycznych bądź technicznych; zgłoszenia będą 
przyjmowane drogą pisemną, telefoniczną na wskazany nr telefonu, pocztą 
elektroniczną na wskazany adres elektroniczny lub przez wskazaną stronę 
internetową (minimalne wymagania dla czasu realizacji oznaczają najdłuższy termin 
realizacji usługi serwisowej); 

- w przypadku awarii dyski stałe pozostają u Zamawiającego, 
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- podmiana następuje po uprzedniej weryfikacji i akceptacji konieczności wymiany 
sprzętu przez inżyniera wsparcia technicznego Wykonawcy; 

- w przypadku niedokonania naprawy w terminach określonych wyżej, Wykonawca 
bezzwłocznie wymieni wadliwe urządzenie, podzespół lub element sprzętowy na 
nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat; 

- Wykonawca wymieni urządzenie, podzespół lub element sprzętowy na nowe w 
okresie gwarancji w przypadku identyfikacji przez Zamawiającego i potwierdzenia 
przez Wykonawcę trzech istotnych awarii. Za uszkodzenie istotne przyjmuje się każde 
uszkodzenie ograniczające funkcję urządzenia, podzespołu lub elementu 
sprzętowego; 

- w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia, podzespołu lub elementu 
sprzętowego będą obowiązywać warunki gwarancji i serwisu wynikające z umowy, a 
bieg terminu gwarancji wymienionego nowego urządzenia, podzespołu lub elementu 
sprzętowego rozpoczyna się od początku wg terminu określonego w niniejszej SIWZ z 
chwilą jego dostarczenia i uruchomienia; 

- przyjmowanie zgłoszeń: 

 zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 17.00; 

 jeżeli zgłoszenie takie zostanie przesłane do godz. 15.00 dnia roboczego 
urządzenie, podzespół lub element sprzętowy na podmianę zostanie wysłany 
tego samego dnia; 

 jeżeli zgłoszenie takie zostanie przesłane po godz. 15.00 dnia roboczego 
urządzenie, podzespół lub element sprzętowy na podmianę zostanie wysłany 
następnego dnia roboczego. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW 

a) Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – 
Finansowym (HRF), stanowiącym integralną część umowy, przedłożonym przez Wykonawcę 
najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed zawarciem umowy. 

b) HRF przed podpisaniem umowy musi zostać zaakceptowany prze Zamawiającego. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji HRF i uzgadniania kolejnych jego aktualizacji z 
Zamawiającym przynajmniej jeden raz w ciągu kwartału. 

d) Umowę należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2018r. 

7. ODBIÓR KOŃCOWY 

a) Po zakończeniu realizacji Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego. Po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności niestwierdzeniu usterek, 



 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
  

F1025c-Adm 

Wydanie 1 Strona 5 z 5 

 

 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy do podpisu Protokół Odbioru Końcowego 
(bezusterkowego). 

a)  Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego) będzie: 

- wykonanie przez Wykonawcę testów poprawności działania przedmiotu zamówienia i jego 
współdziałania ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego,  

- pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę wyników 
testów, 

- dostarczenie przez Wykonawcę zestawień i wykazów określonych w wymaganiach. 

b) W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Strony umowy podpiszą protokół odmowy 
odbioru zawierający uzasadnienie takiej odmowy z wykazem stwierdzonych usterek i terminami 
ich usunięcia. Po usunięciu usterek Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt a). 

c) Odbiór końcowy bezusterkowy musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
26.09.2018r. 

8. ROZMIESZCZENIE I ZAINSTALOWANIE URZĄDZEŃ 

Według ustaleń roboczych z Zamawiającym. 
 

 


