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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…./2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiot zamówienia i termin realizacji: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego na środowisko kopii 
zapasowych oparte o aplikację Commvault dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.  

II. Posiadane środowisko 

1. Zamawiający posiada środowisko kopii zapasowych zbudowane w oparciu o oprogramowanie 
Commvault 11. 

   Licencje obsługujące środowisko: 

a) licencja Commvault cSIM-S-F na 80 socket’ów do backup’u bezagentowego – (CPU 
Sockets on Hypervisor Hosts - 80) oraz  

b) licencję Commvault DPA 6TB na backup agentowy. 

2. Środowisko kopi zapasowych posiadanych przez Zamawiającego składa się z maszyn 
wirtualnych (VMWare) z systemami operacyjnymi z rodzin MS Windows oraz Linux, baz 
danych typu MS SQL, Postgress, Sharepoint, Redmine, Docker, JBoss. Szczegółowe informacje 
dotyczące posiadanego środowiska i systemu kopii zapasowych zostaną przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

III. Świadczenie usługi wsparcia: 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres kolejnych 24 miesięcy, 

jednakże nie dłużej niż do dnia 5 grudnia 2020 r. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia 

technicznego na środowisko kopii zapasowych, w oparciu o aplikację Commvault, o którym 

mowa w pkt II.1, polegającego na konsultacjach w zakresie konfiguracji oprogramowania 

Commvault oraz obsłudze zgłoszeń serwisowych w tym diagnozy błędów środowiska, 

o którym mowa w pkt II.2 jak i naprawy błędnej konfiguracji oprogramowania Commvault. 

Ponadto Zamawiający wymaga usług w zakresie aktualizacji i rekonfiguracji oprogramowania 

Commvault (jeżeli aktualizacja oprogramowania będzie takiej rekonfiguracji wymagała).  

3. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności serwisowe lub obsługujące awarię 

posiadały posiadające minimum trzy letnie doświadczenie w zakresie świadczenia wsparcia 

w środowisku oprogramowania kopii zapasowych. 

4. Wymaga się, aby usługi wsparcia były świadczone w dni robocze. 

http://www.csioz.gov.pl/
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IV. Zgłaszanie oraz obsługa awarii:  

1) Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego polega na przesłaniu informacji o jej wystąpieniu do 

Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail). Zamawiający zgłosi awarię niezwłocznie po jej 

wykryciu. 

2) Czas reakcji na przesłane zgłoszenie dotyczące awarii najpóźniej w ciągu 3 godzin od 

momentu wysłania zgłoszenia. 

3) Czas naprawy najpóźniej do końca Dnia Roboczego przypadającego po dniu wysłania 

zgłoszenia o awarii przez Zamawiającego. 

4) Obsługa serwisowa w języku polskim. 

5) Obsługa awarii to usunięcie awarii polegające na doprowadzeniu systemu do stanu sprzed 

awarii 

6) Zamawiający wymaga możliwości aktualizacji posiadanego oprogramowania Commvault do 

najnowszej zalecanej przez producenta oprogramowania wersji przez czas obowiązywania 

umowy. 

V. Konsultacje. 

1. W ramach usługi wsparcia Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia konsultacji 

technicznych, przeznaczonych dla wskazanych pracowników Zamawiającego, dotyczących 

przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zgłosi pracowników do konsultacji technicznych drogą 

elektroniczną (email) lub pisemnie. 

2. Konsultacje w wymiarze min. 4 godzin lecz nie więcej niż 8 godzin zegarowych w miesiącu 

odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony. 

3. Osoby udzielające konsultacji muszą posiadać minimum trzy letnie doświadczenie w zakresie 

świadczenia wsparcia w środowisku oprogramowania kopii zapasowych.  

4. Jeżeli nie dojdzie do wykorzystania w danym miesiącu minimalnej ilości godzin konsultacji, to 

niewykorzystane godziny (do limitu minimalnego, tj. 4h) automatycznie przechodzą na kolejne 

okresy rozliczeniowe. Pozostałe, niewykorzystane godziny konsultacji przepadają w momencie 

zakończenia umowy. 

VI. Inne: 

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby, wykonujące usługi 

w zakresie czynności administracyjno-biurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu 

zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane 

przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm). 

Zamawiający uzna za spełniony obowiązek zatrudnienia osób wykonujących usługi w zakresie 

czynności administracyjno-biurowych przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy 

o pracę w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu 

pracy (pełen etat/część etatu). Zamawiający może żądać, w terminie krótszym niż 3 Dni Robocze, 

http://www.csioz.gov.pl/
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aby Wykonawca przedłożył mu do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w zakresie czynności administracyjno-

biurowych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu lub kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

z pracownikami świadczącymi usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych we 

wskazanym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę.  
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