
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. rozbudowa posiadanego serwera bazodanowego HP Integrity BL870c i2 do HP 

Integity BL890c i2 wraz z rozbudową pamięci RAM do 512GB,  

2. rozbudowa pamięci RAM w posiadanym serwerze bazodanowym HP Integrity 

BL890c i2 do 512GB, 

3. rozbudowa dwóch posiadanych macierzy HP 3PAR V400. 

 

I Rozbudowa macierzy HP 3PAR 

Zamawiający posiada dwie identyczne macierze dyskowe HP 3PAR V400 i wymaga, aby 

każda z posiadanych macierzy dyskowych HP 3PAR V400 została rozbudowana, zgodnie z 

poniżej przedstawioną specyfikacją o: 

1. Dodatkową parę kontrolerów, zgodnych z posiadanymi kontrolerami o symbolu 

QR632C. Każdy z dwóch nowych kontrolerów musi być wyposażony w 3 sztuki 

adapterów FC 8GB oraz 1 sztukę adaptera 10GbE iSCSI. 

2. 72 sztuki dysków 600GB 15k rpm z interfejsem SAS. 

3. 4 sztuki półek dyskowych umożliwiających instalację w/w dysków. 

4. Okablowanie światłowodowe: minimum 28 sztuk kabli OM4 LC/LC o dł. 5m każdy 

oraz minimum 8 sztuk kabli LC/LC OM4 o długości 10m każdy. 

5. Dodatkowe licencje wymagane do uruchomienia wszystkich zamawianych 

komponentów sprzętowych w szczególności zgodnych z posiadanymi licencjami: 

Dynamic Optimization, Remote Copy oraz OS Suite. 

W ramach rozbudowy macierzy Wykonawca zobowiązany jest do instalacji wszystkich 

komponentów. Rozbudowa musi się odbyć zgodnie z zaleceniami producenta i musi 

obejmować optymalizację rozłożenia danych w macierzy po dodaniu nowej pary kontrolerów. 

Po przeprowadzonej rozbudowie macierzy HP 3PAR Wykonawca musi wykonać testy 

odbiorcze poprawności działania rozbudowanych macerzy w środowisku Zamawiającego. 

II Rozbudowa serwera Integrity bl870c i2 

Zamawiający posiada serwer Integrity bl870c i2 z procesorami Itanium i2 9340 oraz 256GB 

pamięci RAM z systemem operacyjnym HPUX HA-OE (wersja 4 procesorowa). Wymaga się 

rozbudowy wyżej wymienionego serwera do modelu Integrity bl890c i2, a w szczególności: 

1. dostarczenia 4 sztuk dodatkowych procesorów Itanium i2 9340, 

2. rozbudowy pamięci RAM do 512GB, 

3. dostarczenia 4 sztuk dysków 146GB 15k, 

4. dostarczenia 2 sztuk kart FC zgodnych na poziomie sprzętowym i programowym 

(firmware) z zainstalowanymi w serwerze kartami Qlogic, 

5. dostarczenia licencji na system operacyjny zgodny z posiadaną wersją HPUX 

HAOE dla serwerów 8 procesorowych, 

6. dostarczenia wszystkich niezbędnych dodatkowych elementów wymaganych do 

rozbudowy powyżej opisanego serwera do modelu Integrity bl890c i2, 

7. instalacji wszystkich wyżej wymienionych elementów w posiadanym serwerze 

bl870c i2 i uruchomienie środowiska systemu operacyjnego, 

8. wykonanie testów odbiorczych poprawności działania rozbudowanego serwera 

w środowisku Zamawiającego. 

 

III Rozbudowa serwera Integrity bl890c i2 

Zamawiający posiada serwer Integrity bl890c i2 z procesorami Itanium i2 9340 oraz 256GB 

pamięci RAM z systemem operacyjnym HPUX HA-OE (wersja 8 procesorowa). Wymaga się 

w wyżej wymienionym serwerze rozbudowy pamięci RAM do 512GB oraz jej instalacji w 

serwerze. 



IV Wsparcie serwisowe 

Wymagane jest zapewnienie świadczenia wsparcia serwisowego o następujących cechach: 

1. Wsparcie serwisowe świadczone w miejscu instalacji przez minimum 36 miesięcy, na:  

a. Dostarczony sprzęt stanowiący elementy wykonanej rozbudowy serwerów i 

macierzy. 

b. Oprogramowanie wbudowane i oprogramowanie narzędziowe zainstalowane 

na sprzęcie lub niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania. 

2. Okno czasowe zgłaszania incydentów dotyczących sprzętu - 24 godziny na dobę, 

przez 7 dni w tygodniu. 

3. Obsługa zgłoszeń w języku polskim. 

4. Czas reakcji na incydenty dotyczące sprzętu – 4 godziny. 

5. Gwarantowany czas naprawy sprzętu: 24 godziny od momentu zgłoszenia. 

6. Jeżeli usunięcie awarii sprzętu wymaga wymiany nośnika danych (dysk twardy) 

Zamawiający wymaga pozostawienia uszkodzonego nośnika. 

7. Okno czasowe zgłaszania incydentów dotyczących oprogramowania - 24 godziny na 

dobę, przez 7 dni w tygodniu. 

8. Czas reakcji na incydenty dotyczące oprogramowania – 2 godziny. 

9. Powołanie opiekuna po stronie Wykonawcy, którego zadaniem będzie koordynacja 

prac związanych ze świadczeniem wsparcia serwisowego świadczonych na rzecz 

Zamawiającego. 

10. Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania objętego niniejszym 

wsparciem serwisowym. 

11. Dostęp wyznaczonych osób Zamawiającego do baz wiedzy, zarówno producenta 

sprzętu, jak i oprogramowania. 

12. Utrzymywanie dokumentu/dzienników (plan obsługi serwisowej) zawierającego: 

a. Opis systemu objętego serwisem. 

b. Specyfikację zobowiązań serwisowych. 

c. Harmonogram planowanych prac serwisowych. 

d. Listę zgłoszeń serwisowych.  

i umożliwinie Zamawiającemu wglądu do dokumentów/dzienników na każde jego 

żądanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 21 dni. 

13. Dwa razy w roku zapewnienie dostarczania pisemnych rekomendacji odnośnie 

instalacji nowych wersji oprogramowania wbudowanego (mikrokody) i sterowników 

urządzeń (device driver). 

14. Dwa razy w roku zapewienie dostarczania pisemnych rekomendacji odnośnie 

instalacji poprawek do oprogramowania objętego serwisem. 

15. Dwa razy w roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 21 

dni zapewnienie wykonania przeglądu technicznego rozbudowanych macierzy i 

serwerów obejmującego: 

a. Weryfikację poprawności funkcjonowania rozbudowanych macierzy i 

serwerów; 

b. Instalację rekomendowanych nowych wersji mikrokodów i sterowników do 

rozbudowanych macierzy i serwerów; 

c. Instalację rekomendowanych poprawek do systemu operacyjnego i 

oprogramowania narzędziowego. 

 

V Rozbudowa serwerów i macierzy o elementy równoważne  

Zamawiający dopuści możliwość rozbudowania serwerów i macierzy o elementy 

równoważne w przypadku zachowania parametrów użytkowych, funkcjonalnych i 



jakościowych, które będą na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego w punktach I do III. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania 

równoważności oferowanego rozwiązania równoważnego. Przed przystąpieniem do realizacji 

zamówienia Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającymu dokument (zawierający 

informację o numerach seryjnych rozbudowywanych urządzeń) wystawiony przez 

producenta rozbudowywanego sprzętu potwierdzający poprawne funkcjonowanie całości 

sprzętu i oprogramowania z wykorzystaniem podzespołów równoważnych oraz 

potwierdzający utrzymanie ciągłości gwarancji/wsparcia serwisowego jakie posiada 

Zamawiający na rozbudowywany sprzęt. 

 


