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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ 

do Umowy nr CSIOZ/…../2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci RAM, dysków HDD dla serwerów, macierzy 

dyskowych oraz wkładek optycznych dla zapór sieciowych (zwanych dalej „Komponentami”) 

będących w  posiadaniu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Komponenty refabrykowane (odnowione),  
pochodzące z seryjnej produkcji oraz dedykowane przez producenta urządzenia.  

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczeń wskazanych 

przez Zamawiającego znajdujących się w jego w siedzibie, w terminie do 5 dni roboczych od 

dnia zawarcia Umowy. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku 

w  godzinach 8:00-16:00, z  wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych 

u  Zamawiającego. 

2. Minimalne wymagania dla pamięci RAM: 

 

Kompatybilność z serwerem HP BL460c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade  (P/N: 641016-B21) 

 Pojemność: 16GB  

 Rodzaj: 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit  

                          2.1 Zamawiane ilości: 

Zamawiający planuje doposażyć w ww. moduły pamięci 10 serwerów, w 

każdym umieszczając po 24 moduły pamięci. Razem : 240 sztuk 

 

3. Minimalne wymagania dla dysków HDD do serwerów: 

 

Kompatybilność z serwerem HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server (P/N: 653200-B21) 

 Pojemność: 1,2TB  

 Rodzaj: 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD 

                          3.1 Zamawiane ilości: 

Zamawiający planuje doposażyć w ww. dyski 2 serwery, w każdym 

umieszczając po 7 dysków. Razem : 14 dysków 

4. Minimalne wymagania dla dysków HDD do macierzy dyskowych: 

 

Kompatybilność z macierzą dyskową  HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array  

(P/N: AP846B) 
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 Pojemność: 1,2TB  

 Rodzaj: 12G SAS 10K 2.5in  ENT HDD 

                          4.1 Zamawiane ilości: 

Zamawiający planuje doposażyć w ww. dyski 2 macierze, w każdej 

umieszczając po 4 dyski. Razem : 8 dysków 

5. Minimalne wymagania dla wkładek optycznych do zapór sieciowych: 

 

Kompatybilność z zaporą sieciową  FORTIGATE (P/N: P16230-06-01)  

 Rodzaj : FG-TRAN-SFP+SR 

 Rodzaj: FG-TRAN-GC 

 Rodzaj : FG-TRAN-SX  

                          5.1 Zamawiane ilości: 

Zamawiający planuje doposażyć w ww. wkładki optyczne 2 zapory sieciowe.  

Razem : FG-TRAN-SFP+SR – 5 szt.  

Razem : FG-TRAN-GC – 10 szt. 

Razem : FG-TRAN-SX – 10 szt. 

 

6. Wymagania formalne i warunki gwarancji. 

a. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji przez okres minimum 24 

miesiące od  daty podpisania Protokołu odbioru będącego podstawą rozliczenia 

finansowego.  

b. Gwarancja obliguje Wykonawcę do wymiany uszkodzonych Komponentów na wolne 

od wad i sprawne w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

wykrycia wady w  trakcie użytkowania przez Zamawiającego. W przypadku 

wystąpienia uszkodzenia Komponentów, Wykonawca może zweryfikować 

uszkodzenie w siedzibie i pod nadzorem pracownika Zamawiającego.  

c. Oferowane przez Wykonawcę Komponenty nie mogą powodować utraty gwarancji na 

posiadane przez Zamawiającego urządzenia produkcji HPE. Posiadane przez 

Zamawiającego urządzenia objęte są serwisem gwarancyjnym producenta do 09 

grudnia 2018 r.  

d. Oferowane komponenty a w szczególności pamięci RAM, nie mogą powodować 

niewłaściwego działania serwera, macierzy, przełącznika, zapory  do którego 

są  dedykowane oraz muszą umożliwić logowanie błędów w logach ahs i support log. 

e. Zamawiający wymaga  aby wszystkie Dyski HDD dostarczone w ramach realizacji 

zamówienia, które ulegną uszkodzeniu pozostaną u  Zamawiającego bez możliwości 

zwrotu do Wykonawcy. 
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