OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia
Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego deduplikatorów EMC w okresie 24 m-cy.
2. Kody CPV
71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego deduplikatorów EMC
w okresie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Zestawienie urządzeń i ich składowych elementów objętych usługą znajduje się w Tabeli nr 1.
Obecny serwis i wsparcie techniczne deduplikatorów EMC kończą się 27.12.2021 r.
4. Definicje
Na potrzeby niniejszego dokumentu, określenia poniższe będą miały następujące znaczenie:
1) Awaria – oznacza stan, w którym nie jest możliwym używanie Urządzenia w sposób zgodny
z jego przeznaczeniem i obejmuje również uszkodzenie części składowej Urządzenia, która jest
replikowana przez inną część składową (np. jeden z dysków twardych);
2) Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od
pracy;
3) Lokalizacja – miejsca zainstalowania i używania Urządzeń na terenie miasta stołecznego
Warszawy, które zostaną podane do wiadomości Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu
umowy;
4) Urządzenie – urządzenia wykazane w Tabeli nr 1;
5. Szczegółowe warunki świadczenia usług
1.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego polegających
na utrzymywaniu Urządzeń w stanie przydatnym do używania, zgodnie z ich przeznaczeniem, przy
zachowaniu parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta, przez okres
obowiązywania umowy.

2.

Do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie Awarii Urządzenia do końca kolejnego Dnia
Roboczego/w ciągu 12 godzin/w ciągu 24 godzin1 od chwili zgłoszenia Awarii zgodnie z pkt 8.

3.

W razie nieusunięcia Awarii Urządzenia w terminie, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca
dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach technicznych nie gorszych od
parametrów technicznych Urządzenia naprawianego oraz zapewniających nie gorszy poziom
bezpieczeństwa używania, do Lokalizacji, w której znajduje się Urządzenie.
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4.

W przypadku braku możliwości naprawy Urządzenia, w miejsce Urządzenia lub jego części
składowej, które nie mogą być przez Wykonawcę naprawione, Wykonawca dostarczy i przekaże
Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, inne Urządzenie lub jego część składową,
wolne od wad, w terminie 72 godzin od chwili stwierdzenia faktu braku możliwości naprawy
Urządzenia, o parametrach technicznych nie gorszych od parametrów technicznych Urządzenia,
które nie może być naprawione przez Wykonawcę, oraz zapewniającego nie gorszy poziom
bezpieczeństwa, a następnie świadczenia usługi w stosunku do tego Urządzenia przez okres
obowiązywania Umowy.

5.

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia Awarii, o którym mowa w pkt 2,
Zamawiający ma prawo zlecić realizację naprawy stronie trzeciej, przy czym będzie ona
realizowana w całości na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę
do zaprzestania dalszych działań związanych z obsługą danego zgłoszenia oraz przekaże
informację o przekierowaniu zgłoszenia do strony trzeciej (firmy zewnętrznej).

6.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika danych (typu dysk twardy), będzie on wymieniony
przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego nośnika
danych i dokonywania jego ekspertyzy poza miejscem używania przedmiotu Umowy.

7.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do najnowszych wersji oprogramowania
wbudowanego w urządzenia (firmware) w sposób autoryzowany przez producenta Urządzenia.

8.

Zgłoszenia w ramach realizacji zamówienia będą przyjmowane: 7 dni w tygodniu 24 godziny na
dobę, przy czym:
1) w Dni Robocze – telefonicznie, mailowo lub przez internetowy system informatyczny
Wykonawcy,
2) w pozostałe dni – mailowo lub przez internetowy system informatyczny Wykonawcy.

9.

Wszystkie wykonane prace podjęte w celu usunięcia Awarii wymagają potwierdzenia w formie
pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy wykonujący prace
serwisowe jest zobowiązany w dniu wykonania czynności serwisowej do sporządzenia protokołu
usunięcia Awarii. Dokument musi zostać podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania internetowego systemu informatycznego,
o którym mowa w pkt 8, z możliwością weryfikacji przez personel Zamawiającego działań
podejmowanych w ramach ich obsługi oraz weryfikacji historii obsługi zgłoszeń. W ramach
internetowego systemu informatycznego zostanie zapewniona możliwość zakładania kont dla
pracowników Zamawiającego oraz podgląd wszystkich zgłoszeń Zamawiającego wraz
z możliwością sporządzania raportów ze zgłoszeń.
11. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzania/ przesyłania informacji o obsłudze każdego
zgłoszenia na adres poczty internetowej wskazanej przez Zamawiającego.
12. Osoby świadczące serwis na terenie Lokalizacji musza posiadać ważne poświadczenie
bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych na poziomie min „Poufne” lub zaświadczenie
o niekaralności wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed wejściem na teren Lokalizacji.
13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał status partnera producenta nie niższy niż drugi w
kolejności licząc od najwyższego poziomu partnerstwa w hierarchii poziomów partnerstwa
stosowanej przez producenta.
14. Wykonawca, w ramach świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego, zobowiązany jest
również do usunięcia Awarii, które wystąpiły w okresie od dnia 27 grudnia 2021 r. do dnia zawarcia

umowy oraz do dostarczenia Aktualizacji Oprogramowania, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 7,
które pojawiły się od dnia 27 grudnia 2021 r. do dnia zawarcia umowy.
6. Terminy przystąpienia do realizacji zamówienia
W terminie 3 Dni Roboczych od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy oświadczenie potwierdzające
rozpoczęcie świadczenia usługi przez serwis producenta urządzeń jak również wszelkie dane niezbędne
do korzystania z usługi oraz rozpocznie świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego.
Pozostałe wymagania zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy w Rozdziale III
SWZ.
Tabela nr 1. Szczegółowy wykaz urządzeń
Lp.

1

2

Nazwa

EMC DataDomain
DD6300

EMC DataDomain
DD6300

Opis

Numery seryjne

W skład deduplikatora
wchodzi jednostka
główna DD6300 oraz
cztery półki ES30 wraz z
dyskami twardymi o
parametrach
określonych przez
producenta.

DD6300 - CKM00174401067

W skład deduplikatora
wchodzi jednostka
główna DD6300 oraz
cztery półki ES30 wraz z
dyskami twardymi o
parametrach
określonych przez
producenta.

DD6300 - CKM00174401066

Liczba

ES30 - CKM00174402312
ES30 - CKM00174401927
ES30 - CKM00174402316

1

ES30 - CKM00174402313

ES30 - CKM00174401922
ES30 - CKM00174402315
ES30 - CKM00174401926
ES30 - CKM00174401921

1

