Opole, dnia 31.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Organizator postępowania:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Dział Informatyki
Al. W. Witosa 26
45-401 Opole

Przedmiot zamówienia: Usługa rozbudowy macierzy HPE 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage
Base
Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z Załącznikiem 1
Zakres zadania:
Montaż, konfiguracja, instalacja, sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego.
Wybór ofert :
W wyniku postępowania wybrana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę.
Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Termin składania ofert: 12.08.2019r. do godz.10:00.
Termin realizacji zamówienia: Nie później niż do 22.09.2019 r. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym.
W przypadku zwłoki w realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Płatność: przelew 30 dni po podpisaniu, bez uwag, protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
kontakt : Jarosław Bolibrzuch – tel. 77 4520 424
adres poczty elektronicznej : informatyka@wcm.opole.pl
Ofertę cenową należy przesłać na adres poczty elektronicznej
Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej http://usk.opole.pl/zapytania.php

ZAŁACZNIK NR 1 – USŁUGA ROZBUDOWY MACIERZY HP 3PAR
Usługa rozbudowy macierzy HPE 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage Base
(PN: QR482A, SN: CZ34231637)
Macierz objęta jest gwarancją „HPE Hardware Maintenance Onsite Support”
1. Rozbudowa posiadanych półek o dyski z 3 letnim wsparciem technicznym:
Ilość
22
1
22

Model

Opis

QR498A
H1K95A3

HPE M6710 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in HDD

H1K95A3#WUT

HPE 3Y Proactive Care CTR wDMR Service
HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support

Zamawiający wymaga, aby wyspecyfikowany sprzęt był fabrycznie nowy (tzn.
wyprodukowany w 2019 roku), nie był używany w innych projektach, nie był pozostałością
magazynową z innych przetargów i nie stanowił części projektu dla innego klienta ma
terenie Unii Europejskiej. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, być zakupione w
autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce, objęte standardowym pakietem
sług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową
producenta na terenie Polski.
2. Instalacja / rekonfiguracja macierzy 3PAR
a) Instalacja i konfiguracja dysków w dwóch posiadanych przez Zamawiającego półkach
dyskowych typu HP M6710 2.5 inch 2U SAS Drive Enclosure.
b) Wykonanie rekonfiguracji logicznej macierzy.
Wymagania dodatkowe do zamówienia:
Ze względu na ścisłe współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami platformy IT, w której
prowadzone są prace, Wykonawca musi przedstawić zaświadczenie Producenta obecnie
wykorzystywanej przez Zamawiającego macierzy dyskowych, że prowadzenie przez Wykonawcę
niżej wymienionych prac nie doprowadzi do utraty bądź ograniczenia wsparcia serwisowego
i gwarancji dla posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej i oprogramowania.
Rozbudowa macierzy musi być przeprowadzona w taki sposób, by umożliwiła zgodną z zaleceniami
Producenta pracę macierzy. Wdrożona konfiguracja macierzy musi zapewnić optymalną
i bezpieczną pracę macierzy dyskowej.
Realizacja zamówienie powinna przebiegać według etapów:
1. Opracowanie projektu technicznego rozbudowy macierzy zawierającego:
a)
konfigurację fizyczną i logiczną macierzy po rozbudowie,
b)
harmonogram prac.
2. Dostawa sprzętu i jego instalacja.
3. Rekonfiguracja logiczna macierzy.
Zamawiający wymaga, aby powyższą operację wykonywał inżynier z certyfikatem
HPE Master ASE Storage Architect V3 lub równoważnym oraz HPE 3Par StoreServ Mid Range
Service and Solution Qualification lub równoważnym.

