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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowej półki dyskowej wraz z dwunastoma 

dyskami twardymi FC o pojemności 600 GB każdy oraz z usługą jej instalacji do posiadanej 

przez Zamawiającego macierzy dyskowej HP EVA 4400 o parametrach: 

Type: HSV300  

Version: 11200000  

Software: CR229Clep-11200000  

 

Aktualnie Zamawiający posiada trzy półki dyskowe o parametrach jak poniżej: 

Model number: M6412  

Product number: AG638A (B) 

 

Rozbudowa macierzy polega na dostawie fabrycznie nowej, nieużywanej, kompatybilnej 

półki dyskowej z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem wraz z dwunastoma 

kompatybilnymi dyskami twardymi o pojemności 600 GB FC 15K każdy.  

Urządzenie musi posiadać dwa zasilacze oraz dwa kontrolery logiczne. 

Rozwiązanie musi być zarządzane z wykorzystywanego przez Zamawiającego 

oprogramowania HP p6000 Command View Software 10.3.0. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał aktualizacji/wyrównania oprogramowania 

systemu macierzy dyskowej do aktualnej wersji na dzień zakładanej instalacji dostarczonego 

sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące dostarczanego rozwiązania: 

a) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane po dniu 

01/02/2014 r. 

b) Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być 

wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 lub normą równoważną. 

c) W momencie złożenia oferty wszystkie elementy proponowanej architektury muszą być 

dostępne w ofercie producenta (dostarczane przez producenta). 
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d) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, 

aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

e) Rozbudowa infrastruktury nie może spowodować utraty gwarancji przez Zamawiającego 

dla już istniejących elementów macierzy. 

f) Oferowany sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, być 

fabrycznie nowy i nieużywany we wcześniejszych projektach. 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty przez Wykonawcę oświadczenia lub innego 

dokumentu pochodzącego od producenta sprzętu, potwierdzającego jego pochodzenie 

z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie RP. Powyższe oświadczenie powinno 

być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania producenta na terenie RP.  

g) Warunki gwarancji i serwisu: 

Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta w miejscu eksploatacji na półkę dyskową oraz 

wszystkie dostarczone dyski twarde z czasem reakcji: następny dzień roboczy, 24 

godziny na dobę we wszystkie dni robocze. 

Obsługa zgłoszeń dotyczących sprzętu w języku polskim. 

Bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania, (patchy, firmware) 

przez cały okres trwania gwarancji, a także w okresie trwania wsparcia producenta dla 

oferowanego sprzętu. 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty przez Wykonawcę oświadczenia producenta 

potwierdzającego, że serwis dla oferowanego sprzętu będzie realizowany przez 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta.  

Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do podłączenia oferowanego 

sprzętu, w tym przewody macierz-półka, sieciowe, montażowe w szafie RACK 19”, 

montażu, konfiguracji, testów oraz uruchomienia rozwiązania w środowisku 

produkcyjnym Zamawiającego. 

Wykonywane czynności instalacyjne nie mogą zakłócać bieżącej pracy Urzędu, bądź 

powinny być wykonywane poza godzinami pracy Urzędu tj. 17.00 – 7.00. 


