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Postępowanie nr BZP.2711.8.2021.EH 

Załącznik nr 3a do SWZ -zmieniony 

Załącznik nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest aktywacja dostępu do usługi wsparcia producenta dla sprzętu (serwerów 

IBM Lenovo) posiadanego przez Zamawiającego określonego w punkcie 1a OPZ. 

Usługa wsparcia musi spełniać wymagania określone w pkt. 2a OPZ. Warunki wsparcia zostały zaczerpnięte 

z oficjalnej strony producenta i odpowiadają konkretnym poziomom wsparcia. 
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1. Infrastruktura IT Zamawiającego 

a. Serwery IBM/Lenovo 

Lp Nazwa 

Machine 

Type/Mo

del SN 

Obecna data 

końca 

wsparcia Rodzaj wsparcia 

1.  Lenovo Compute Node x240 M5 9532AC1 S40LN09 03.11.2020 

gwarancja 7x24 
2.  Lenovo Compute Node x240 M5 9532AC1 S40LN06 03.11.2020 

3.  Lenovo Compute Node x240 M5 9532AC1 S40LN0A 03.11.2020 

4.  Lenovo Compute Node x240 M5 9532AC1 S40LN07 03.11.2020 

5.  IBM Flex Enterprise Chassis 8721W9R 06ACZVX 31.08.2021 
PW Tech Install, 

24x7 24Hr CSR 

+ 

YourDriveYourData 

6.  IBM Compute Node x240 8737TKC 06AHMBM 31.08.2021 

7.  IBM Compute Node x240 8737TKC 06AHMBR 31.08.2021 

8.  IBM Compute Node x240 8737TKC 06AHMBP 31.08.2021 

9.  IBM Compute Node x240 8737TKC 06AHMBN 31.08.2021 

 

2. Przedmiot zamówienia: Usługa wsparcia serwisowego dla serwerów IBM/Lenovo 

a. Wymagania dotyczące wsparcia serwisowego dla serwerów IBM/Lenovo 

1. Wymagania dla usługi wsparcia dla sprzętu wymienionego w tabeli w pkt. 1a OPZ w poz. 1-5: 

 24-godzinna opiekę serwisową, przez 7 dni w tygodniu z gwarancją naprawy w ciągu 

maksymalnie 48 godzin
1
. 

 dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania sprzętu i 

oprogramowania; 

 pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu wszelakich czynności ze 

sprzętem i oprogramowaniem; 

2. Wymagania dla usługi wsparcia dla sprzętu wymienionego w tabeli w pkt. 1a OPZ w poz. 6-9: 

 24-godzinna opiekę serwisową, przez 7 dni w tygodniu, z reakcją tego samego dnia, 

 dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania sprzętu i 

oprogramowania; 

 pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu wszelakich czynności ze 

sprzętem i oprogramowaniem; 

3. Okres wsparcia: 

od dnia aktywacji określonego w § 3 ust. 1 Umowy do: 03.11.2023 r. (jednakowo dla wszystkich 

pozycji z tabeli w pkt. 1a OPZ) 

 

Data końca wsparcia jest datą następującą: Data końca wsparcia dla całego sprzętu wymienionego 

w tabel w pkt. 1a OPZ (tj. dla poz. 1-9)  wynosi 36 miesięcy licząc od dnia zakończenia wsparcia dla 

sprzętu wymienionego w tabel - 1a OPZ dla poz. 1-3. 

                                                           
1
 Czas naprawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i może zostać skrócony na zasadach określonych w Rozdziale XIV 

SWZ 


