ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa dwóch macierzy dyskowych Dell EMC VMAX 100k.

II. Kody CPV:
30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dwóch posiadanych przez Zamawiającego macierzy Dell
EMC VMAX 100K

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu
drogą mailową plan przeprowadzenia Rozbudowy zawierający m.in. zakres Rozbudowy,
planowane terminy dostawy do każdej z Lokalizacji, listę osób dedykowanych do
przeprowadzenia Rozbudowy;
2. Wykonawca przeprowadzi dostawę do Lokalizacji sprzętu służącego od Rozbudowy wraz
z Dokumentacją, w terminie 30 dni 1 od dnia zawarcia umowy;
3. Wykonawca dokona Rozbudowy macierzy tj wykona montaż, konfiguracja i uruchomienie
Sprzętu z Oprogramowaniem, wraz z zapewnieniem licencji do Oprogramowania, w terminie
do 14 dni od dnia wykonania dostawy;
4. Komponenty dostarczone w ramach Rozbudowy zostaną objęte wsparciem technicznym oraz
serwisem gwarancyjnym producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
przez okres od dnia podpisania przez strony przez zastrzeżeń protokołu odbioru Rozbudowy
do dnia 27.09.2023 r.

V. Definicje:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia, dalej: „OPZ”, poniższym definicjom nadaje się następujące
znaczenie:
Lp.

1.

1

Termin

Macierz

Definicja
Macierz dyskowa Dell EMC VMAX 100k, posiadana przez
Zamawiającego, wymieniona w pkt VI. OPZ wraz z
Oprogramowaniem.

Kryterium dodatkowo punktowane
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2.

Lokalizacje

Dwie wskazane przez Zamawiającego lokalizacje znajdujące się
na terenie m.st. Warszawy. Adresy obu lokalizacji zostaną
podane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu Umowy.

3.

Oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie
Macierz (firmware).

4.

Rozbudowa

Zwiększenie pojemności posiadanych przez Zamawiającego
macierzy oraz dodanie funkcjonalności udostępniania zasobów
plikowych (NFS), szczegółowo opisana w pkt VI. OPZ

5.

Dni Robocze

Dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Awaria

Nieprawidłowe działanie komponentu dostarczonego w ramach
Rozbudowy, w tym stan, w którym nie jest możliwe korzystanie
z komponentu dostarczonego w ramach Rozbudowy w sposób
zgodny z OPZ lub Umową.

6.

układowe

wbudowane

VI. Szczegółowe wymagania techniczne:
1) Zamawiający wymaga Rozbudowy dwóch posiadanych Macierzy Dell EMC VMAX 100K
o numerach seryjnych CK296800687 i CK296800688 posiadających wsparcie producenta do
dnia 27.09.2023 r.
2) Każda Macierz wyposażona jest w:
a. 2 kontrolery,
b. 1024GB pamięci cache,
c. 16 portów FC 16Gb,
d. 8 portów FC 8Gb,
e. 96 dysków SSD 200GB,
f.

112 dysków SAS 1200GB/10k,

g. Licencje oprogramowania Total Productivity Pack na całą pojemność macierzy.
3) Rozbudowa każdej Macierzy polegać będzie na:
a. podwojeniu jej pojemności w takim samym stosunku warstw SSD/SAS, tj. poprzez
montaż w Macierzy dodatkowych półek dyskowych zawierających dyski o łącznej
pojemności min. 19200 GB surowej powierzchni RAW na dyskach SSD o pojemności
800GB każdy oraz min. 134400 GB surowej powierzchni RAW na dyskach SAS 10krpm
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o pojemności 1200GB każdy. Warstwa SSD musi być skonfigurowana w trybie RAID5
(3+1) natomiast warstwa SAS w trybie RAID6 (6+2);
b. dodaniu funkcjonalności udostępniania zasobów dyskowych plikowo za pomocą
protokołów NFS, CIFS oraz SMB 3.0. Funkcjonalność udostępniania zasobów plikowych
będzie realizowana poprzez min. 4 dedykowane porty światłowodowe 10Gb
wyposażone w interfejsy 10GBaseSR. Porty zostaną zainstalowane w Macierzach.
Funkcjonalność ta będzie zarządzana z poziomu interfejsu zarządzającego Macierzy.
4) Zaoferowane w ramach Rozbudowy dyski będą co najmniej tej samej klasy co posiadane przez
Zamawiającego w ramach posiadanych Macierzy.
5) Do realizacji Rozbudowy wykonawca przeznaczy fabrycznie nowe i oryginalne komponenty
sprzętowe (takie jak półki dyskowe, moduły, dyski itp.) pochodzące z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta Macierzy.
6) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia wszelkie licencje na Oprogramowanie
niezbędne do realizacji Rozbudowy.
7) Rozbudowa Macierzy odbędzie się w sposób bezprzerwowy w trybie on-line w terminie 14 dni
od wykonania dostawy komponentów służących do Rozbudowy.
8) Rozbudowa nie może wpłynąć w sposób negatywny na wydajność Macierzy i dostępność
świadczonych przez Macierze usług. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich
komponentów sprzętowych niezbędnych do wykonania Rozbudowy.
9) Rozbudowa nie może wpłynąć w sposób negatywny na poziom zabezpieczenia danych
przechowywanych na Macierzach (dotyczy to w szczególności poziomów RAID, redundancji
modułów sprzętowych i liczby dysków spare).
10) Po dokonaniu Rozbudowy Zamawiający utrzyma dostęp do wszystkich dotychczas dostępnych
funkcjonalności Macierzy na co najmniej tym samym poziomie, natomiast dostęp ten będzie
obejmował całą przestrzeń Macierzy po Rozbudowie.
11) Wykonawca zapewni w ramach Rozbudowy wszelkie niezbędne środki techniczne
i komponenty (takie jak okablowanie, przepusty, interfejsy itp.) umożliwiające wykonanie
Rozbudowy w sposób zgodny z zaleceniami i procedurami producenta Macierzy oraz
nienaruszający warunków wsparcia producenta Macierzy.
12) Macierz po Rozbudowie utrzyma dotychczasowy okres i poziom wsparcia producenta
Macierzy.
13) Wykonawca zapewni wsparcie na dostarczone w ramach Rozbudowy dodatkowe komponenty
na warunkach określonych w pkt VII.

VII. Gwarancja i wsparcie techniczne:
1) Komponenty dostarczone w ramach Rozbudowy zostaną objęte wsparciem technicznym oraz
serwisem gwarancyjnym producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
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przez okres od dnia podpisania przez strony przez zastrzeżeń protokołu odbioru Rozbudowy
do dnia 27.09.2023 r.
2) W razie Awarii, Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń za pośrednictwem: adresu e-mail,
witryny wsparcia technicznego bądź telefonicznie. Szczegółowe dane dotyczące kanałów
służących do dokonywania Zgłoszeń zostaną wskazane w Umowie.
3) Za chwilę dokonania zgłoszenia Awarii, Strony uznają datę i godzinę przekazania zgłoszenia
przez Zamawiającego, przez jeden z kanałów, o których mowa w pkt 2 powyżej. W przypadku
zgłoszenia Awarii przez więcej niż jeden kanał, za chwilę dokonania zgłoszenia uznaje się datę
i godzinę zgłoszenia wcześniejszego.
4) Wsparcie techniczne będzie świadczone każdorazowo w Lokalizacjach.
5) Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przyjmowania zgłoszeń – 24 h/7 dni;
b) usunięcia Awarii – w terminie do godz. 17:00 następnego Dnia Roboczego po dniu
dokonania zgłoszenia;
c) Wykonawca w ramach wsparcia technicznego zapewnia Zamawiającemu:
- bieżące zarządzanie zgłoszeniami;
- wsparcie techniczne świadczone przez serwis producenta lub przez autoryzowanego
partnera serwisowego producenta - przez pracowników dysponujących
odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami, potwierdzonymi certyfikatami
wystawionymi przed producenta;
- autoryzowaną przez producenta naprawę lub wymianę uszkodzonego komponentu
Macierzy dostarczonego w ramach Rozbudowy na części nowe i oryginalne.
d) W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia Awarii, Zamawiający ma
prawo zlecić realizację naprawy osobie trzeciej, przy czym będzie ona realizowana
w całości na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do
zaprzestania dalszych działań w zakresie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie
przedmiotowej Awarii.
e)

Usunięcie Awarii potwierdzone zostanie protokołem usunięcia Awarii.

f)

Diagnostyka i naprawa lub wymiana dysków twardych oraz innych nośników danych, które
mogą przechowywać dane Zamawiającego (np. dyski twarde, dyski SSD) będą realizowane
w miejscu ich używania, bez diagnostyki poza tym miejscem. Uszkodzone nośniki danych
(np. dyski twarde, dyski SSD) pozostaną u Zamawiającego.

g) Osoby, świadczące wsparcie techniczne mogą być zobowiązane do okazania służbom
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ochrony obiektów, przed rozpoczęciem świadczenia usług w danej Lokalizacji, aktualnego
zaświadczenia o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) lub
poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej
„POUFNE”) na pod rygorem odmowy dopuszczenia wspomnianych osób do świadczenia
wsparcia technicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. Wymagania pozostałe:
1) Rozbudowa zostanie wykonana w Lokalizacjach w Dni Robocze w godzinach pracy
Zamawiającego (9.00-17.00).
2) Wykonawca będzie posiadał status partnera producenta Macierzy nie niższy niż drugi
w kolejności licząc od najwyższego poziomu partnerstwa w hierarchii poziomów partnerstwa
stosowanej przez producenta.
3) Zamawiający zastrzega, że niniejszy przedmiot zamówienia jest przeznaczony do dalszej
odsprzedaży. Wszelkie dokumenty licencyjne, itp. muszą być wystawione na docelowego
użytkownika jakim będzie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji lub inny
organ pełniący funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego wobec Zamawiającego lub
następca prawny Ministra Cyfryzacji.
IX. Pozostałe wymagania zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy, które
zawarte są w rozdziale III SWZ
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