ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1 - dostawa serwerów wraz z gwarancją i wsparciem technicznym

1. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 10 sztuk serwerów w dwóch konfiguracjach sprzętowych wraz
z 36 miesięczną gwarancją oraz 36 miesięczną gwarancją na dyski twarde, zgodnych z poniższą
specyfikacją.
2. Kod PVC:
48820000-2 – Serwery
3. Definicje:
3.1. Na potrzeby niniejszego dokumentu, określenia poniższe będą miały następujące znaczenie:
3.1.1.Awaria – Nieprawidłowe działanie Sprzętu, w tym Oprogramowania, w szczególności stan,
w którym nie jest możliwe korzystanie ze Sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
Umową, w tym OPZ, Dokumentacją lub celem Umowy.;
3.1.2.Zgłoszenie – poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu Awarii;
3.1.3.Czas usunięcia awarii – okres od dokonania Zgłoszenia do momentu, w jakim zostanie
przywrócona pierwotna funkcjonalność i efektywność działania Urządzeń;
3.1.4.Czas reakcji – czas między dokonaniem Zgłoszenia a uzyskaniem potwierdzenia
przystąpienia do usunięcia Awarii;
3.1.5.Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00, oprócz dni ustawowo
wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3.1.6.Lokalizacja - Jedno miejsce na terenie miasta stołecznego Warszawy, do którego ma
nastąpić dostawa przedmiotu zamówienia. Dokładny adres zostanie podany do
wiadomości Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
3.1.7.OPZ – niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia;
3.1.8.Urządzenia – Serwery wraz Oprogramowaniem oraz wyposażeniem i niezbędnymi
elementami wymaganymi przez Zamawiającego, szczegółowo opisane w OPZ i zgodne z
Ofertą których specyfikacja zawarta jest w pkt 5 niniejszego OPZ;
3.1.9.Wsparcie Techniczne - Usługi wsparcia technicznego świadczone zgodnie z § 6 Umowy.
3.1.10. Zgłoszenie – Poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu Awarii.
3.1.11. Ustawa – Ustawa o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U z 2018 r. poz.
1560).
4. Wymagania dla zamówienia:
4.1. Wykonawca, na co najmniej 1 dzień roboczy przed dostawą, jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w umowie:
4.1.1.zestawienia w formacie .csv wszystkich dostarczonych Urządzeń, zgodnie ze złożoną
Ofertą, zawierającego informacje : producent, typ, model, numer seryjny, okres
obowiązywania gwarancji, okres obowiązywania wsparcia technicznego, poziom

wsparcia technicznego, cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto, MAC adres
karty sieciowej, numer seryjny dysku (jeśli dotyczą)
4.1.2. oświadczenie (podmiotu realizującego serwis lub producenta), że w przypadku
wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem
technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego,
4.1.3. autoryzacje producenta urządzeń dla podmiotu realizującego serwis gwarancyjny, w
przypadku jeśli serwis nie będzie realizowany przez producenta urządzeń.
4.2. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy
odczytywać jako parametry minimalne.
4.3. Dostarczany Sprzęt musi być kompletny, tj.: mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne
komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu refabrykowanego, wymagana jest dostawa Sprzętu
fabrycznie nowego, nieużywanego wraz z niezbędnym wyposażeniem producenta
4.5. Serwery muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym je przed
uszkodzeniem w czasie transportu.
4.6. Gwarancja będzie świadczona w języku polskim lub angielskim.
4.7. Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu maksymalnie 40 dni kalendarzowych (stanowi
kryterium oceny oferty) od daty podpisania umowy przez Strony.
4.8. Sprzęt zostanie dostarczony do Lokalizacji, środkiem transportu, którego waga nie przekracza
6 ton.
5. Specyfikacja Urządzeń:
5.1. Serwer konfiguracja 1 – 2 szt.
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa Rack o wysokości dokładnie 2U (w tym zakresie nie obowiązuje zapis dot.
wymagania minimalnego). Możliwość instalacji minimum 16 dysków 2.5”. Komplet
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów
serwisowych oraz organizatorem do kabli.

Obudowa
Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni
poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu
najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min.
(Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.
Płyta główna

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowane dwa procesory 18-rdzeniowe, min. 2.2GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 191 w teście
SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji
dwuprocesorowej.

RAM

Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, (w 8 kościach), na płycie głównej powinno
znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna
obsługiwać do 3TB pamięci RAM.

system kodowania korekcyjnego (ang. error correction code) - np. Advanced ECC lub Extended
ECC,
Funkcjonalność
pamięci RAM

technologia umożliwiająca pracę serwera w przypadku uszkodzenia pojedynczego modułu
pamięci RAM – np. SDDC,
technologie umożliwiające uruchomienie funkcjonalności dodatkowej redundancji np. memory
mirroring lub memory sparing;

Gniazda PCI

Min. 8 slotów PCIe generacji 3, w tym min. 2 sloty x16.
Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28

Interfejsy
sieciowe/FC/SAS

Dodatkowe karty:
2 portowa karta sieciowa 25Gb Ethernet ze złączami SFP28
2 portowa karta sieciowa 1Gb Ethernet BaseT
Wszystkie porty w kartach SFP28 wyposażone w wkładki SFP28 SR 25GbE, które muszą działać
zarówno w sieci 25Gb jak i sieci 10Gb. Zamawiający dopuszcza dostarczenie dwóch kompletów
wkładek – dla 25GbE i 10GbE
Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD, NVMe.
Zainstalowane 7 dysków SSD SATA każdy o pojemności min. 1.92TB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug.

Dyski twarde

Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego,
wyposażony w 2 nośniki typu flash każdy o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji
zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie
może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA każdy o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji
w RAID 1.

Kontroler RAID

Wbudowane porty
Video
Wentylatory
Zasilacze

Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache
(podtrzymywanej bateryjnie), możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.
5xUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy,
drugi na tylnym),
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024
Redundantne
Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy.
Serwer wyposażony w moduł TPM 2.0.

Bezpieczeństwo
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

Diagnostyka

Karta Zarządzania

Serwer wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany
port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
-

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

-

Certyfikaty

zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów, konfiguracji serwera);
szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
wsparcie dla IPv6;
wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez
serwer;
możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
integracja z Active Directory;
możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
wsparcie dla dynamic DNS;
wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzętowej.
możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim
panelu serwera
możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej
pojedynczego serwera

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla systemów, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows
Server 2019.
3 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do 4 Godzin Roboczych od zgłoszenia Awarii,
możliwość zgłaszania Awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub
za pomocą platformy internetowej lub e-mailem.
Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z
autoryzowanym partnerem serwisowym producenta.

Warunki gwarancji Wykonawca będzie pośredniczył w realizacji uprawnień gwarancyjnych pomiędzy Zamawiającym
a producentem/autoryzowanym partnerem serwisowym producenta, w tym zakresie przekaże
Wykonawcy niezbędne dane kontaktowe.
Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta
podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników
nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

Oprogramowanie

Oprogramowanie pozwalające na korzystanie ze Sprzętu, w szczególności oprogramowanie
systemowe lub wbudowane w Sprzęt. Pojęcie to obejmuje wszystkie Aktualizacje i elementy
przewidziane przez producenta Oprogramowania dla prawidłowego korzystania z
Oprogramowania wraz z odpowiednimi licencjami uprawniającymi do korzystania z
Oprogramowania.
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Dokumentacja
użytkownika

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

5.2 Serwer konfiguracja 2 – 8 szt.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5” wraz z
kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do
celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.

Obudowa

Płyta główna

Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez
urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu
najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min.
(Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor

Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe, min. 2.1GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 83.3 w teście
SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji
dwuprocesorowej.

RAM

Minimum 32GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum
24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci
RAM.
system kodowania korekcyjnego (ang. error correction code) - np. Advanced ECC lub Extended
ECC,

Funkcjonalność
pamięci RAM

technologia umożliwiająca pracę serwera w przypadku uszkodzenia pojedynczego modułu
pamięci RAM – np. SDDC,
technologie umożliwiające uruchomienie funkcjonalności dodatkowej redundancji np. memory
mirroring lub memory sparing;

Gniazda PCI

- minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 3 połowy wysokości
Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28

Interfejsy
sieciowe/FC/SAS

Dodatkowe karty:
2 portowa karta sieciowa 1Gb Ethernet BaseT
Wszystkie porty w kartach SFP28 wyposażone w wkładki SFP28 SR 25GbE, które muszą działać
zarówno w sieci 25Gb jak i sieci 10Gb. Zamawiający dopuszcza dostarczenie dwóch kompletó
5.3 wkładek – dla 25GbE i 10GbE
Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD, NVMe.
Zainstalowane 2 dyski SSD SATA każdy o pojemności min. 960GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug.

Dyski twarde

Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA każdy o pojemności min. 240GB z
możliwością konfiguracji RAID 1.
Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego,
wyposażonego w 2 nośniki typu flash każdy o pojemności min. 64GB. Rozwiązanie nie może
powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Kontroler RAID

Wbudowane porty
Video
Wentylatory
Zasilacze

Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache
(podtrzymywanej bateryjnie), możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Wsparcie dla dysków samoszyfrujących
4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i 1x USB 3.0
wewnętrzny, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim,.
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200
Redundantne
Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy.
Serwer wyposażony w moduł TPM 2.0.

Bezpieczeństwo
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Diagnostyka

Serwer wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany
port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
-

Karta Zarządzania

-

Certyfikaty

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów, konfiguracji serwera);
szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
wsparcie dla IPv6;
wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez
serwer;
możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
integracja z Active Directory;
możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
wsparcie dla dynamic DNS;
wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzętowej.
możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim
panelu serwera
możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej
pojedynczego serwera

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows
Server 2019.

3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do 4h od przyjęcia zgłoszenia, możliwość
zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub za pomocą
Warunki gwarancji platformy internetowej lub e-mailem.

Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z
autoryzowanym partnerem serwisowym producenta.
Wykonawca będzie pośredniczył w realizacji uprawnień gwarancyjnych pomiędzy Zamawiającym
a producentem/autoryzowanym partnerem serwisowym producenta, w tym zakresie przekaże
Wykonawcy niezbędne dane kontaktowe.
Zamawiający musi mieć
możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy
numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w
przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

Oprogramowanie

Oprogramowanie pozwalające na korzystanie ze Sprzętu, w szczególności oprogramowanie
systemowe lub wbudowane w Sprzęt. Pojęcie to obejmuje wszystkie Aktualizacje i elementy
przewidziane przez producenta Oprogramowania dla prawidłowego korzystania z
Oprogramowania wraz z odpowiednimi licencjami uprawniającymi do korzystania z
Oprogramowania.
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Dokumentacja
użytkownika

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

6. Wymagania ogólne dla Urządzeń:
6.1 Zamawiający zastrzega, że Urządzenia są przeznaczone do jednorazowej dalszej odsprzedaży
na rzecz docelowego beneficjenta jakim jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra
Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z adresem korespondencyjnym ul. Królewska
27, 00-060 Warszawa.
6.2 Wykonawca wraz z Urządzeniami dokona dostawy wszystkich niezbędnych elementów
koniecznych do ich montażu i uruchomienia, takie jak: śrubki, nakrętki, kable zasilające itp.
Wraz z Urządzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty i instrukcje
dołączane przez producenta Urządzeń, w szczególności mogą to być instrukcje/dokumenty
montażu Urządzeń, obsługi i eksploatacji Urządzeń, ich konserwacji i inne, jeśli występują.
6.3 Wykonawca powinien posiadać status partnera producenta urządzeń, z zastrzeżeniem, że
jeśli producent stosuje kilka poziomów partnerstwa, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
posiadał nie niższy niż drugi w kolejności poziom partnerstwa licząc od najwyższego poziomu
partnerstwa w hierarchii poziomów partnerstwa stosowanej przez producenta.
6.4 Przedmiot zamówienia nie może naruszać bezpieczeństwa publicznego lub istotnego
interesu bezpieczeństwa państwa, mając na względzie m.in. fakt, że Zamawiający zgodnie
z art. 4 pkt. 7 Ustawy należy do Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest
zgodnie z art. 3 Ustawy, zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym
zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez
osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do
świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów. Tym samym, przedmiot
zamówienia musi być zgodny z celem Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i przepisami

Ustawy oraz nie zagrażać cyberbezpieczeństwu, bezpieczeństwu publicznemu lub istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa.
7. Gwarancja:
7.1 Dostarczone Urządzenia objęte będą 36-miesięczną gwarancją Wykonawcy oraz
36-miesięczną gwarancją producenta na dyski twarde (może być wykonywana przez
autoryzowanego partnera producenta) świadczoną na standardowych warunkach producenta,
w miejscu zamontowania Urządzeń. Zamawiający uprawniony będzie do jednokrotnej
wymiany każdego z dysków twardych dostarczonych wraz z Urządzeniem w okresie 36miesięcznej gwarancji producenta.
7.2 W ramach gwarancji termin na usunięcie Awarii – do 3 Dni Roboczych następujących po dniu
Zgłoszenia Awarii.
7.3 W razie Awarii, Zamawiający będzie dokonywał Zgłoszeń za pośrednictwem jednego z
kanałów:
7.3.1 e-maila;
7.3.2 platformy zgłoszeniowej;
7.3.3 telefonicznie.
Za chwilę zgłoszenia Awarii Strony uznają datę i godzinę jego zgłoszenia przez Zamawiającego,
przez jeden z kanałów, o których mowa powyżej. W przypadku Zgłoszenia przez więcej niż
jeden kanał, chwilą dokonania Zgłoszenia będzie najwcześniejsza data i godzina.
7.4 W każdym przypadku kiedy Awaria dotyczy dysku twardego, niezależnie od szczegółów
i powodów Awarii, zostanie on przez Wykonawcę wymieniony na nowy dysk twardy wolny od
wad i zgodny z charakterystyką Urządzenia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ma
obowiązku zwrotu uszkodzonego dysku twardego, nie jest również wymagane na potrzeby
realizacji Umowy dokonywanie jakichkolwiek dodatkowych ekspertyz uszkodzonego dysku
twardego.
7.5 Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu
odbioru dostawy, a także później przy każdej zmianie tych danych, wszelkie dane niezbędne
do skorzystania przez Zamawiającego z zakresu gwarancji Wykonawcy oraz producenta,
w tym: numerów telefonicznych, adresów e-mail.
8. Wsparcie Techniczne
7.6 W ramach Wsparcia Technicznego Zamawiający ma w szczególności prawo do:
1)

nieograniczonego dostępu i pobierania wszystkich udostępnionych przez producenta
Aktualizacji, komunikatów, baz sygnatur, Dokumentacji, baz wiedzy, instrumentów
zgłaszania błędów w sposób nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego
Oprogramowania;

2)

Aktualizacji wolnych od mechanizmów blokujących funkcje Oprogramowania, wirusów, koni
trojańskich robaków i innych szkodliwych programów, wszelkich serwisów elektronicznych
udostępnianych przez producenta Oprogramowania, w tym do repozytoriów, forów
dyskusyjnych i bazy wiedzy zawierających wykazy znanych symptomów nieprawidłowego
działania oraz sposobów naprawy;

3)

obsługi świadczonej w języku polskim lub angielskim.

9. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały opisane w Projektowanych
Postanowieniach Umowy, które zawarte są w Rozdziale III SIWZ.

