I.

eksperckiego.

II.
1.

oprogramowania DynaTrace

na instalacji i konfiguracji posiadanego przez

eksperckiego,
1.1.
:
a)
instalacji i konfiguracji oprogramowania DynaTrace w ramach posiadanych przez
opisanych w pkt IV OPZ wraz z przekazaniem
Dokumentacji Powykonawczej;
b)
oprogramowania DynaTrace.
1.2.
w zakresie
i wsparcia eksperckiego, tzw. godzin
pkt V OPZ.

III.
Wykonawca w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy
harmonogram instalacji i konfiguracji wraz z wymaganiami do infrastruktury i oprogramowania
systemowego
ego
, gdzie termin na
e
i konfiguracji posiadanego
oprogramowania
maksymalnie 40 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca przeprowadzi
.

Trace oraz dostarczy
w terminie 1201 dni od wskazanego
, dnia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie

lit. b) , w terminie 5 dni
Trace.
dnia 03.04.2025 r.

IV.
VMware

i konfiguracji oprogramowania DynaTrace na infrastrukturze

a) 376 szt. licencji Host Unit Offline (licencja subsk
03.04.2025 r.);
1

Kryterium oceny oferty

do dnia

b) 25 000
03.04.2025 r.).

do dnia

Instalacja i konfiguracja oprogramowania
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

instalacji oprogramowania DynatTrace;
wsparciu
konfiguracji
konfiguracji
;
konfiguracji
;
konfiguracji aplikacji mobilnej;;
konsultacji z
przeprowadzenia konfiguracji;
h) inn
ach
ych

;

;

Trace.
oprogramowania Dynatrace, musi

a)
b)

lub zdalnie (tylko

VII ppkt 3;

o), w formie

roboczych od
ia prac opisanych w punktach 1-2
;
c) szkolenie powinno trwa minimalnie 32 godziny zegarowe,
4 dni
(maksymalnie 8 godzin zegarowych) dla grupy maksymalnie 10 osobowej;
d)
konfigurowanie i administrowanie
oprogramowania.
V.

wsparcia eksperckiego, tzw. godzin eksperckich
w ramach opcji:
jest uprawniony do zlecania Wy
wsparcia eksperckiego, tzw.
przez producenta
z aplikacjami i systemami, w miejscu zainstalowania Oprogramowania lub zdalnie zgodnie
ego - realizowanej w Dni robocze, w godzinach od 7:00 do 17:00,
w wymiarze do 200 roboczogodzin.
wsparcia eksperckiego, tzw. godzin eksperckich zostanie

W
oprogramowania.
VI.

a)

oraz
Powykonawczej S
odbioru.

b)

zweryfikuje
.

c)

dokonania odbioru w przypadku niewykonania

d)
odbiorowi
godzin eksperckich w ramach opcji
odbioru.

W takim przypadku procedura odbioru Zlecenia zostanie przeprowadzona ponownie.
.
VII.

Wymagania
najmniej numer telefonu kontaktowego oraz adres eprzedmiotu
Wykonawcy, z zachowaniem

z 2 i
producenta oprogramowania DynaTrace.
Przynajmniej jeden
licencjami offline, potwierdzone przez Producenta.
Kierownika/Koordynatora dla

II ppkt. 1.1.

w ust. 3.
ust.

m prace

zob
osoby wyznaczone
obiektu, przed rozpo
(informacja z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII.

Projektowane Postanowienia Umowy.

-

