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Załącznik nr 1  

/Umowy nr CSIOZ/…/2016 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci RAM dla serwerów będących w posiadaniu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Zakres zamówienia: 

Dostawa przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowe informacje: 

a. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczeń wskazanych 

przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia 

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

9:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego. 

b. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem, co najmniej 

2  dni roboczych, z tym, że niezbędna jest akceptacja tego terminu przez Zamawiającego.  

c. Montaż oraz rodzaj dostarczonych pamięci nie może pociągnąć za sobą utraty gwarancji 

producenta serwerów. 

2. Minimalne wymagania dla pamięci RAM: 

a. Typ 1: 

i. Pojemność: 16GB  

ii. Taktowanie: minimum1333 MHz 

iii. Ilość: 96  

iv. Kompatybilność: Kości pamięci muszą prawidłowo i bezproblemowo współdziałać 

z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami: 

 HP DL380 G7 z procesorem Intel Xeon CPU X5675 part numer „583914-B21”:  

b. Typ 2: 

i. Pojemność: 16GB  

ii. Taktowanie: 1600 MHz 

iii. Ilość: 8  

iv. Kompatybilność: Kości pamięci muszą prawidłowo i bezproblemowo współdziałać 

z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami: 

HP DL380p G8 z procesorem Intel Xeon CPU E5-2640 6C 15M 95W part numer 

„653200-B21” (sprzęt objęty gwarancją producenta) 

c. Typ 3: 

i. Pojemność: 8GB  
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ii. Taktowanie: minimum 1333 MHz 

iii. Ilość: 4 

iv. Kompatybilność: Kości pamięci muszą prawidłowo i bezproblemowo współdziałać 

z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami: 

DELL PowerEdge R210 II service tag 3XRPS12 

3. Wymagania formalne i warunki gwarancji. 

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

od  daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wnioskującego o rozliczenie 

finansowe.  

b. Wymiany uszkodzonych pamięci na nowe w okresie gwarancji muszą odbywać 

się  w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wykrycia wady 

w trakcie użytkowania przez Zamawiającego.   

c. Oferowane przez Wykonawcę i dostarczone pamięci muszą być fabrycznie nowe i muszą 

pochodzić z seryjnej produkcji.  

d. Zamawiający dopuszcza pamięci dedykowane innego producenta, jednakże w przypadku, 

kiedy sprzęt jest na gwarancji producenta serwera, Wykonawca musi dostarczyć dokument 

potwierdzający, iż użycie tych pamięci nie spowoduje utraty gwarancji na sprzęt(serwery) 

Zamawiającego. 

e. Pamięci RAM nie mogą powodować niewłaściwego działania serwera, do którego 

są  dedykowane oraz nie mogą powodować jego całkowitego unieruchomienia. 

 

 


