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Opis przedmiotu zamówienia 
Forma dostawy: elektronicznie, na adres admin@uwr.edu.pl  

1. Środowisko zamawiającego 

Nazwa Commcell ID Ilość 

Commvault Complete Backup & 
Recovery - per VM (CV-BR-10VM) 

FFDE0 50 licencji:  
(5x10 licencji) 

 

2. Przedmiot zamówienia stanowi: 
2.1. Dostawa licencji oprogramowania do kopii zapasowych: 

Lp. Nazwa Ilość 
1. Licencja wieczysta oprogramowania 

Commvault Complete Backup & 
Recovery - per VM (CV-BR-10VM) 
umożliwiająca wykonywanie kopii 
zapasowych środowisk wirtualnych 
lub równoważnego 

100 licencji 
(dla CV-BR-10VM: 

10 paczek po 10 licencji) 

2. Licencja wieczysta oprogramowania 
Commvault Complete Backup 
&Recovery - for Endpoints, Per User 
(CV-BR-EP) umożliwiająca 
wykonywanie kopii zapasowych 
stacji roboczych lub równoważnego 

10 licencji 

2.2. Świadczenie usługi wsparcia technicznego 
a) Dla licencji wymienionych w pkt. 1 
b) Dla licencji wymienionych w punkcie 2.1 

3. Parametry równoważności dla oprogramowania 
3.1. Zaproponowane oprogramowanie równoważne dla oprogramowania: 

 Commvault Complete Backup & Recovery - Per VM (CV-BR-10VM) 
opisanego w punkcie 2.1 podpunkt 1 

 Commvault Complete Backup &Recovery - for Endpoints, Per User (CV-BR-EP) 
opisanego w punkcie 2.1 podpunkt 2 

umożliwi realizację funkcji oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego opisanego w 
punkcie 1 tj. posiadać następujące funkcjonalności: 

 obsługa urządzeń taśmowych i dyskowych do przechowywania kopii 
zapasowych danych, 

 możliwość wykonywania kopii zapasowych całych maszyn wirtualnych, 
plików oraz baz danych (jako kryterium równoważności dla CV-BR-10VM) 

 możliwość wykonywania kopii zapasowych całych stacji roboczych, plików, 
profili użytkowników (jako kryterium równoważności dla CV-BR-EP) 

 obsługa deduplikacji danych 



 przechowywanie konfiguracji (polityk) oraz informacji o wykonanych 
kopiach, harmonogramach oraz nośnikach w bazie danych, system powinien 
mieć możliwość wykonania mirroringu tej bazy danych, 

 transakcyjny proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych, 
 możliwość definiowania w sposób centralny polityki tworzenia kopii 

zapasowych, 
 możliwość realizowania raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób 

automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora, 
 możliwość zdefiniowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu, po którym 

kopie te zostaną automatycznie usunięte, 
 możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych z wielu klientów 

(zasobów), 
3.2. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca musi zapewnić 

zasoby oraz sprzęt niezbędny do wykonania migracji, i dokonać migracji całego środowiska 
kopii zapasowych funkcjonującego u Zamawiającego w czasie przewidzianym na realizację 
Umowy. 

3.3. Zarządzanie oprogramowaniem równoważnym musi być możliwe z poziomu pojedynczego 
interfejsu graficznego dla licencji posiadanych przez Zamawiającego, opisanych w punkcie 1 
oraz licencji zamawianych, opisanych w punkcie 2.1, 

3.4. Zaproponowane oprogramowanie równoważne nie spowoduje poniesienia przez 
Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. Cena wskazana w ofercie musi uwzględniać 
wszystkie koszty wdrożenia zaproponowanego oprogramowania równoważnego, łącznie z 
kosztami licencji i wsparcia technicznego, szkoleniami pracowników Zamawiającego oraz 
wymaganej migracji środowiska backup’owego . 

4. Wsparcie techniczne, o którym mowa w punkcie 2.2 powinno obejmować w szczególności:  
 dostęp do nowych wersji oprogramowania,  
 dostęp do aktualizacji oprogramowania,  
 dostęp do poprawek,  
 dostęp do elektronicznego Centrum Pomocy Technicznej producenta przez 7 dni w 

tygodniu, 24 godziny na dobę, 
 dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat 

oprogramowania, posiadanych produktów,  
 świadczenie pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń w formie elektronicznej 

lub telefonicznej, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00. 
4.1. Termin realizacji usług wsparcia technicznego, wynosi 36 miesięcy od dnia, faktycznej 

dostawy licencji wymienionych w punkcie 2.1, potwierdzonej protokołem odbioru dostawy. 
5. Forma dostawy: elektronicznie na adres admin@uwr.edu.pl 
6. Wykonawca zapewnia dostosowanie przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 30 
ust. 9 pkt 1 Pzp. 


