
 

 

Załącznik nr 2 cz. II do Zapytania ofertowego/ 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…../2017  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków (zwanych dalej „Dyskami”) dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.  

Na Przedmiot zamówienia składa się dostawa: 

a) 6 sztuk - Dysków HDD 3 TB 

 

I. Termin i warunki dostawy: 

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt 

w jednej dostawie w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.  

2. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych u Zamawiającego. 

3. Wykonawca powiadomi o terminie dostawy przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-

dniowym wyprzedzeniem. 

4. Po dostawie będzie dokonany ilościowo-techniczny odbiór dostawy. W trakcie odbioru 

zostanie sprawdzona kompletność dostawy. 

5. Wymienione nazwy firm, typy lub nazwy własne należy traktować, jako wyznacznik 

właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych zamawianych 

dysków, których dotrzymania wymaga Zamawiający dla wszystkich dysków stanowiących 

przedmiot zamówienia opisanych nazwą producenta, marką, typem. 

6. Zakres prac związanych z realizacją zamówienia obejmuje w szczególności: 

a. dostawę zamówienia, 

b. weryfikację przedmiotu zamówienia pod kątem braku wad oraz uszkodzeń. 

II. Wymagania formalne  

1. Wykonawca dostarczy w postaci elektronicznej lub papierowej procedurę zgłoszenia do 

wymiany uszkodzonych komponentów objętych gwarancją. Wymagana będzie akceptacja tej 

procedury ze strony Zamawiającego. 

2. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z seryjnej produkcji i legalnego kanału sprzedaży na 

rynek Unii Europejskiej. Stosowne oświadczenie Wykonawcy należy załączyć do oferty. 

W przypadku, gdy oświadczenie jest napisane w języku innym niż polski należy 

je przetłumaczyć na język polski (Wykonawca potwierdza dokument za zgodność 

z  oryginałem). 



 

 

III. Warunki gwarancji. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Przedmiot zamówienia na 

okres nie mniejszy niż 12 miesiące od dnia podpisania Protokołu odbioru wnioskującego 

o rozliczenie finansowe. 

2. Zakres gwarancji obejmuje w szczególności następujące czynności: 

a. diagnozę uszkodzeń na podstawie przesłanych raportów, 

b. wymianę uszkodzonych dysków – przesłanie nowych dysków, 

3. Wymaga się, aby usługi gwarancyjne świadczone były w następujących trybach: 

a. zgłaszanie awarii sprzętu: 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i wszystkie dni 

w roku, 

b. czas reakcji na zgłoszenie 48 godziny, czas skutecznej naprawy 10 dni roboczych od 

chwili zgłoszenia. 

4. W związku z typem danych dyski, które ulegną awarii, zostaną wymienione na nowe bez 

możliwości zwrotu uszkodzonych dysków Wykonawcy. 

5. W przypadku dostarczenia niewłaściwego dysku, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 

na właściwy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

6. Obsługa serwisowa świadczona musi być w języku polskim. 

 

IV. Minimalne wymagania techniczne 

 

a) Dysk HDD 3 TB – 6 sztuk 

Lp. Parametr Minimalnewymagania 

1. Pojemność  3 TB 

2. Prędkość obrotowa  7 200 obr/min 

3. Interfejs  SATA/600  

4. Pamięć podręczna  64 MB 

5. Format  3,5” 

6. Technologia  NCQ 

 

 


