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Nidzica, 10.05.2016 r. 

Załącznik Nr 1 

DO–0320–2/2016 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na 

„Rozbudowę oraz przedłużenie gwarancji macierzy Fujitsu DX90S2 

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy”. 

 

1. Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy Fujitsu DX90S2 

(nr seryjny 4521248516) o dodatkowy kontroler RAID – 1 szt. 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne dla parametrów kontrolera RAID 

1.  Rozbudowa o dodatkowy 
kontroler RAID 

Rozbudowa o dedykowany, redundantny kontroler RAID 
udostępniający serwerom bezpośrednio 2 porty iSCSI 10/100/1000 
Mbit/s 
Instalacja oraz konfiguracja rozbudowanego kontrolera w siedzibie 
Zamawiającego, którego celem jest zapewnienie gotowości 
operacyjnej systemu pamięci masowej zapewniająca następujące 
usługi: 
- umiejscowienie oraz montaż wewnątrz macierzy, 
- fizyczne połączenie obejmujące okablowanie zasilające oraz 

sieciowe, 
- sprawdzenie oraz aktualizacja firmware, 
- konfiguracja adresów IP zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 
- konfiguracja portów hosta (2 szt.) pamięci masowej, 
- konfiguracja lub rekonfiguracja grup RAID zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, 
- konfiguracja jednostek LUN (2 szt.), 
- rejestracja Hostów (2 szt.), 
- mapowanie LUN do Hostów, 
- weryfikacja połączeń, 
Instalacja oraz wdrożenie musi być przeprowadzone przez 
certyfikowanego inżyniera producenta pamięci masowej lub 
autoryzowanego partnera producenta. 

 

2. Przedłużenie gwarancji o kolejne 2 lata posiadanej przez Zamawiającego 

macierzy Fujitsu DX90S2 (nr seryjny 4521248516) – 1 szt. 

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagania minimalne dla przedłużenia gwarancji macierzy 

1.  Przedłużenie gwarancji Macierz dyskowa musi posiadać pakiet serwisowy oferujący 
następujące warunki gwarancji: 
- gwarancja 24 miesiące na części i robociznę realizowana w 

miejscu eksploatacji sprzętu, 
- gwarantowany przez producenta czas reakcji w następnym 

dniu roboczym od zgłoszenia awarii, 
- w przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i 

pozostawia stary, 
- dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu macierzy, 
- macierz nie będzie posiadała plomb lub innych elementów 
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ograniczających dostęp do wnętrza, 
- udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub 

rekonfiguracji o ile będą one wykonywane zgodnie z 
wymogami technicznymi macierzy, 

- możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej 
lokalizacji w sieci Internet, 

- gwarancja może być realizowana na podstawie wskazań 
oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta 
macierzy, 

- możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku 
polskim, 

- serwis realizowany w języku polskim z pominięciem dostawcy 
bezpośrednio przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta. 

Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków 
serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie 
producenta sprzętu podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela. 

 


