Załącznik nr 4

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozbudowa macierzy EMC VNX 5200.
1.

Przedmiot zamówienia: rozbudowa macierzy dyskowej EMC VNX 5200 oraz udzielenie gwarancji i
wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowy opis wymagań został
zamieszczony w specyfikacji technicznej zamówienia.

2.

Wymagania ogólne
a)
Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6
miesięcy przed datą dostarczenia.
b)
W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być dostępne
(dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
c)
Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
d)
Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych.
e)
Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej
dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub
polskim.
f)
Dostarczony asortyment pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych
producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności
realizację uprawnień gwarancyjnych.
g)
Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może naruszać
majątkowych praw autorskich osób trzecich.
h)
Dla każdego dostarczonego urządzenia musi być załączone oświadczenie przedstawiciela
producenta potwierdzającego objęcie urządzenia pakietem serwisowym, spełniającym wymagania
Zamawiającego dotyczące gwarancji i serwisów.
i)
Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy
równoważne.
j)
Wszystkie urządzenia, jeśli nie podano inaczej, muszą współpracować z siecią energetyczną
o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz.
3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
3.1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 16 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykaz urządzeń jest zawarty z załączniku nr 5 do SIWZ (zał. nr 2 do
umowy), w tym:
a)14 dni przeznaczonych jest dla Wykonawcy na wykonanie wszystkich prac, a zgłoszenie gotowości
do odbioru przez Wykonawcę zostanie przekazanie Zamawiającemu na piśmie,
b)2 dni robocze zarezerwowane są dla Zamawiającego na zweryfikowanie poprawności wykonania
wszystkich prac, po czym sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy albo protokół
rozbieżności.

