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Część 1 - Usługa wsparcia technicznego dla urządzeń HPE 3PAR 7200 
 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla dwóch macierzy 

HPE 3PAR StoreServ 7200 

Zamówienie polega na zapewnieniu wsparcia technicznego dla dwóch macierzy HPE 3PAR 7200 2-N Storage Base 

(o numerach seryjnych: CZ34393190 oraz CZ34393191) zlokalizowanych w dwóch centrach zarządzających ASG-

EUPOS, odpowiednio przy ul. Olbrachta 94B w Warszawie oraz przy ul. Granicznej 29B w Katowicach. Data wy-

gaśnięcia ostatniego kontraktu serwisowego producenta na urządzenia to 31.12.2017 r. 

1. W ramach wsparcia technicznego świadczone będą następujące usługi: 

a. Usuwanie wszelkich awarii sprzętu oraz oprogramowania.  

b. Dostawa aktualizacji Firmware producenta urządzenia. 

2. Wsparcie techniczne dla sprzętu powinno zapewniać co najmniej: 

a. Godziny obsługi: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, z wyłączeniem dni wolnych 

od pracy (kryterium oceny ofert), 

b. Czas reakcji na miejscu u klienta: w następnym dniu roboczym, w przypadku incydentów których nie moż-

na rozwiązać zdalnie (kryterium oceny ofert). 

3. Wsparcie techniczne dla oprogramowania powinno zapewniać co najmniej: 

a. Godziny obsługi: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, z wyłączeniem dni wolnych 

od pracy (kryterium oceny ofert), 

b. Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące problemu z oprogramowaniem: w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgło-

szenia, 

c. Możliwość pobierania oraz instalacji przy pomocy HPE aktualnych wersji oprogramowania. 

4. Usługi będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta urządzenia. 

5. Wykonawca pokrywa każdorazowe koszty związane z dostarczeniem: urządzeń, części, oprogramowania, 

licencji oraz udziału własnych pracowników w czynnościach wynikających z serwisu. 

6. Termin świadczenia usług asysty dla obu urządzeń objętych zamówieniem, uwzględniających operacje wy-

mienione w pkt 1-5 ustala się na okres minimum 48 miesięcy od odbioru przedmiotu umowy.  

Część 2 - Usługa wsparcia technicznego dla serwerów ASG-EUPOS 
 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla trzech serwerów ASG-EUPOS 

Zamówienie polega na zapewnieniu wsparcia technicznego dla trzech serwerów ASG-EUPOS: 

 Fujitsu RX600, nr seryjny: YLCE005015 (ASG-EUPOS Warszawa); zakupiony w 2014 r., 

 Fujitsu RX600, nr seryjny: YLCE005016 (ASG-EUPOS Katowice); zakupiony w 2014 r., 

 HP DL580, nr seryjny: CZJ3400BY7 (ASG-EUPOS Katowice), zakupiony w 2013 r. 

zlokalizowanych w dwóch centrach zarządzających ASG-EUPOS, odpowiednio przy ul. Olbrachta 94B 

w Warszawie oraz przy ul. Granicznej 29B w Katowicach. Data wygaśnięcia ostatnich kontraktów serwisowych 

producenta na urządzenia to: 

 13-01-2016 dla serwerów Fujitsu RX600, 

 31-10-2016 dla serwera HP DL580. 
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W ramach świadczenia asysty technicznej Wykonawca zapewni usuwanie wszelkich awarii sprzętu objętego przed-

miotem zamówienia. Wykonawca pokrywa każdorazowe koszty związane z dostarczeniem: urządzeń, części, opro-

gramowania, licencji oraz udziału własnych pracowników w czynnościach wynikających z asysty technicznej.  

Serwery objęte przedmiotem zamówienia są sprawne i znajdują się w ciągłej eksploatacji. 

1. Wsparcie techniczne dla sprzętu powinno zapewniać: 

a. Godziny obsługi: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy; 

b. Czas reakcji na miejscu u klienta: w następnym dniu roboczym, w przypadku incydentów których nie 

można rozwiązać zdalnie, bez uwzględniania czasu poza godzinami wsparcia technicznego (kryterium 

oceny ofert). 

2. Termin świadczenia usług asysty dla urządzeń objętych zamówieniem, uwzględniających operacje wymienio-

ne w pkt 1 ustala się na okres: 

a.  minimum 12 miesięcy dla serwera HP DL580 od odbioru przedmiotu umowy (kryterium oceny 

ofert), 

b. minimum 36 miesięcy dla serwerów Fujitsu RX600 od odbioru przedmiotu umowy. 

 


